
A H M E D  Y E S E V Î 1

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı Anısına



İnceleme Araştırma Dizisi
Yayın No: 44

Baskı Tarihi: 

©Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanlığı

Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak No: 30 
06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr • yayinlar@yesevi.edu.tr

Editör

Prof. Dr. Necdet Tosun

Yayın Koordinatörü

Halil Ulusoy

Hat

Avni Nakkaşoğlu

Adem Sakal 

Savaş Çevik

Minyatür

Cihangir Aşurov

Tezhip

Semra Ata

Laleh Garehhasanlo

Zeynep Akbaba

Baskı

MerkezRepro Ltd Şti.

Tel: 0312 384 78 98

www.merkezrepro.com

ahmed 
  yesevî

Tosun, Necdet

Ahmet Yesevi/Editör: Necdet Tosun . – Ankara : 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak 
Üniversitesi, 2017

192 s: 16x24 cm. – (Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme 
Araştırma Dizisi ; Yayın No: 44)

ISBN: 978-9944-237-33-8

1. Ahmet Yesevî, 1093-1166  2. Yesevilik   I. 
Tosun, Necdet

297.759092

Mart 2017 Sadeleştiren
Musa Uzunkaya

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNİN HEDİYESİDİR.
PARA İLE SATILMAZ



A H M E D  Y E S E V Î 3

ahmed 
  yesevî

EDİTÖR
PROF. DR. NECDET TOSUN 



A H M E D  Y E S E V Î4



Hoca Ahmed Yesevî

Takriz / Prof. Dr. Musa Yıldız
8

Ön söz / Prof. Dr. Necdet Tosun
12

Hoca Ahmed Yesevî
15

Hayatı
19

Eserleri
23

Menkıbeleri
27

Türbesi
37

Yesevîlik
40

Yesevîlikte Tasavvufi Eğitim
47

Bibliyografya
60

Hikmetler

63

Bibliyografya 
188

A H M E D  Y E S E V Î 5

içindekiler



A H M E D  Y E S E V Î6



A H M E D  Y E S E V Î 7



takriz

A H M E D  Y E S E V Î8

Hazret-i Türkistan Ahmed Yesevî, bir büyük ahlak, aşk ve irfan adamı, bir 

Allah dostudur. Türk kültür tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birisi-

dir. O, sadece Yûsuf Hemedânî Hazretlerinin gönlünde yaktığı İslam’ın aşk ve 

irfan kıvılcımını kendinden sonraki taliplere aktarmakla kalmamış, yetiştirdiği 

aksiyoner alperenleri Asya’nın bir ucundan Avrupa içlerine kadar göndererek 

insanlara adalet, tevazu, birlik ve dirlik düşüncesini telkin etmiştir.

Yesevî Hazretleri, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, ana 

dili Türkçeyi kullanmış, Türkçeyi bir ilim, aşk ve irfan dili hâline getirmiştir. Soh-

betlerinde ve nutk etmiş olduğu hikmetlerinde ana dili Türkçeyi kullanarak ge-

niş kitleleri etkileyen ilk Türk mutasavvıfı olmuştur. Bugün geniş bir coğrafyada 

konuşulup yazılan edebî bir Türkçeden söz ediliyorsa bunu sağlayan Ulu Pîr 

Ahmed Yesevî’dir.

Diğer taraftan Ahmed Yesevî Hazretleri, kendi zamanında İslam’ın çizgi dışına 

çıkan ve umumi olarak rafizilik, zındıklık ve mülhidlik olarak nitelendirebilece-

ğimiz gayr-ı sünnî akım ve yollara karşı Kur’an ve Sünnet bayrağını açan kişi-

dir. O, Kur’an’ın tanımlayıp Hz. Peygamberin uyguladığı ve telkin ettiği gerçek 

İslamı halka anlatan bir mana insanı, Kur’an’ın aşk ve irfanî boyutunun bir 

yorumcusudur.

Nitekim Ahmed Yesevî deyince biz, Hz. Peygamber’in yaşadığı İslam’ı, bu İslam’ı 

ana diliyle, herkesin anlayabileceği Türkçe ile anlatan ilk Türk mutasavvıfını ve 

yetiştirdiği aksiyoner alperenlerle İslam’ın tevhid ve adalet nurunu cihana yay-

mak için çalışan bir grup serdengeçtiyi hatırlamaktayız.

Hazret-i Türkistan, sadece bizim milletimiz için değil vaz’ ettiği mesajlarıyla da 

evrensel bir değerdir. Ne ki onun adına izafe edilen Yesevîlik yolu, esasen İs-
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lam’ın Türkçe yorumundan başka bir şey değildir. Allah, Peygamber ve varlık 

sevgisini gönülde toplayan bu âbide şahsiyet, aşk ve irfanın, samimiyetin, hoş-

görünün, insana saygı ve sevginin derinleşme ve genişlemenin bir sembolüdür.

Bir manzumede Türkistan’ın kalbi şöyle anlatılır:

Bugün Yesevî’nin kurduğu dünyayı biz onun yaktığı çerağdan alacağımız yeni 

kıvılcımlarla dünyaya taşımak durumundayız. Nitekim elinizdeki eser, bu misyo-

numuzun bir göstergesidir.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Necdet Tosun’a, hikmetlerin 

Türkçeye muazzam bir şekilde çevirisini / uyarlamasını yapan Musa Uzunkaya’ya, 

sadeleştirmeyi kontrol eden Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e ve emeği geçen herkese 

üniversitem adına teşekkür ederim.

Türkistanın kalbi Ahmed Yesevî

Aşk ile donatmış tüm gönülleri 

Toplamış başına Alperenleri 

Demiş yiğitlere erlik yolu bu 

Erenler hakiki yârlık yolu bu

Melamet sırrını Arslan Baba’dan 

Alıp fakr donunu giymiş abâdan 

Vermiş icâzeti Yûsuf Hemedân 

Demiş sonucunda gürlük yolu bu 

Nefsini bilenin hürlük yolu bu

Bu yeşil kubbede ses bırakan pîr 

Hikmetli sözlerle anlatıp bir bir 

Vahyin dili ile Türkçe seslenir 

Der ki Türkistan’a birlik yolu bu,

Aman dağılmayın dirlik yolu bu...

Tekbir sesleriyle sulanan bozkır 

Rüzgâra karışıp Hû yankılanır 

Yesevî türbeden nûruyla balkır

Der ki Türk karındaş! Birlik yolu bu

Ayrılma Kur’an’dan dirlik yolu bu

(Mustafa Tatcı)
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ön söz

XII.yüzyılda Orta Asya’da yaşamış olan Hoca Ahmed Yesevî, hem İs-

lâmiyet’in yayılmasında hem de ahlâk ve maneviyatın kökleşme-

sinde önemli katkıları olmuş, ayrıca söylediği hikmet tarzı şiirlerle Türk dili 

ve edebiyatına önemli hizmetleri geçmiş bir âlim, mutasavvıf ve şairdir. Hak-

kında dilden dile aktarılan menkıbeler ve kendisine nispet edilen birkaç risâle 

hâricinde onun görüşlerini ve duygu dünyasını günümüze aktaran en önemli 

eserler, şiirlerinin toplandığı Dîvân-ı Hikmet ile talebesi ve müridi Sûfî Mu-

hammed Dânişmend’in kaleme aldığı Mir’âtü’l-kulûb isimli eserdir.

Dîvân-ı Hikmet’in yazma nüshalarındaki şiir sayılarının birbirinden farklı 

olması ve eski tarihli yazmalarının pek bulunmaması sebebiyle bu eserin önce 

dilden dile aktarıldığı, sonraları kaleme alınırken farklı şekillerde derlendiği ve 

hatta başka şâirlere ait şiirlerin de bu mecmualara karışmış olabileceği tahmin 

edilmektedir. Bununla birlikte Dîvân-ı Hikmet’teki tüm şiirler, Hoca Ahmed Ye-

sevî’nin dinî, ahlâkî ve tasavvufî görüşlerini yansıtacak niteliktedir.

Yesevî’nin gönül dünyasını günümüze taşıyan bu şiirler, Doğu Türkçesi yazı dili 

geleneği içerisinde, Çağatay Türkçesiyle kaleme alındığı için günümüzde rahatça 

anlaşılamamaktadır. Bu şiirlerin hem çağdaş Türk lehçelerine hem de İngilizce 

ve Rusça gibi dünyada yaygın konuşulan dillere çevrilerek insanlığın istifades-

ine sunulması önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı kısmen de olsa karşılamak için 

Dîvân-ı Hikmet’ten önemli gördüğümüz Hikmetler seçilmiş ve Türkiye Türkçes-

ine çevrilerek birçok kişinin okuyup anlayarak istifade edebileceği bir seçmeler 

mecmuası meydana getirilmiştir. Bununla birlikte, Dîvân-ı Hikmet, yüzlerce yıl 

Arap harfleriyle yazılıp basıldığı için özgün yazımlarını göstermek, bu hâtırayı 
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yâd etmek ve bir nostaljiyi günümüze sanatlı bir şekilde taşımak gayesiyle seçilen 

Hikmetlerin Arap harfli yazımı, Latin harfli okunuşu, sadeleştirmesi birlikte ver-

ilmiştir. Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı ve menkıbeleri ile ilgili yeni çizilmiş min-

yatürler ile bazı şiirlerin hat sanatıyla yazılmış levhaları da esere sanat açısın-

dan ayrı bir değer katmıştır. Sonuçta meydana gelen bu güzel sanat eseri, Hoca 

Ahmed Yesevî’nin hayatı, menkıbeleri ve Yeseviyye tarikatının âdâbı hakkında 

bir giriş ile birlikte okuyucularımıza takdim edilmiştir.

Dîvân-ı Hikmet’ten seçmeler yapılırken eserin Arap harfleriyle yapılan iki 

baskısından yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi, eserin Kazan 1904 baskısının 

Dayrabay Serıkbayulı ve S. Rafiddinov tarafından yine Arap harfleriyle ve bilgi-

sayarda dizilerek 2001 yılında Almatı’da yapılan neşridir. İkincisi ise Kuanışbek 

Kârî, Galiya Kambarbekova ve Rasul İsmailzâde tarafından hem Arap harfleri 

hem de Kazakça uyarlaması (tercümesi) ile birlikte hazırlanan ve 2000 yılında 

Tahran’da yapılan baskısıdır. Bu ikinci neşri hazırlayanlar Dîvân-ı Hikmet’in 

Kazan 1893 ve İstanbul 1897 baskılarını mukayese ederek daha sağlam bir me-

tin oluşturdukları için, yaptığımız seçmelerde daha çok bu ikinci nüshayı esas 

aldık.

Seçilen Hikmetlerin Türkiye Türkçesine çevirisi/uyarlaması Musa Uzunkaya 

tarafından yapılmış olup, Prof. Dr. Kemal Eraslan ve Dr. Hayati Bice tarafın-

dan yapılan neşirlerden de istifade edilmiştir. Hat ve minyatürleriyle hem ilim 

hem de sanat eseri olan bu çalışmayı hazırlayan ekip olarak, eserin basılmasını 

üstlenen Ahmet Yesevî Üniversitesine müteşekkir olduğumuzu bildirmek isteriz.
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rta Asya’da İslamiyet’in ya-
yılmaya başlamasıyla birlik-

te, Hicrî II. (M.VIII.) asırdan itibaren 
bölgede zahid ve sûfîler de görülmeye 
başlamıştır. Bugünkü Türkmenistan sı-
nırları içinde bulunan Merv şehrinde 
dünyaya gelen Abdullah b. Mübârek 
(M. 181/797) hem hadis âlimi hem de 
zahid ve sûfî idi. Merv şehrinde iki tekke 
(ribât) kurduğu ve buralarda halkı irşad 
ettiği nakledilir. Özbekistan sınırları 
içinde bulunan Nahşeb (bugünkü adı 
Karşı) ve Tirmiz şehirleri de birçok âlim 
ve sûfînin yetiştiği bölgelerdi.  “Sûfî-
yi hiçbir şey bulandıramaz, aksine her 
şey onunla saf ve duru hâle gelir.” diyen 
Ebû Türâb Nahşebî (ö. 245/859-860) ile 
velîlik konusundaki fikirleriyle tanınan 
ve çok sayıda Arapça tasavvufî eser ka-
leme alan Hakîm Tirmizî (m. 320/932-
933) bu sûfîlerin en meşhurlarındandır. 

Hakîm Tirmizî’nin kabri Tirmiz şehrin-
de hâlâ önemli bir ziyâretgâhtır.

Buhara ve Semerkand ise hem alim-
leri hem de sûfîleriyle Orta Asya’nın en 
önemli kültür merkezleriydi. Buhara’nın 
Kelâbâz (Kelâbâd) Mahallesi’nde ya-
şayan Ebû Bekir Muhammed b. İshâk 
Kelâbâzî (ö. 380/990) tasavvufun öğreti-
lerini et-Ta‘arruf li mezhebi ehli’t-tasav-
vuf isimli Arapça eserinde toplamış, ay-
rıca Bahru’l-fevâid isimli eserinde bazı 
hadislere tasavvufî yorumlar yapmıştır.

Tekke âdâbını tespit eden ve dü-
zenlediği semâ meclislerinde okudu-
ğu âşıkâne şiirlerle tanınan Ebû Saîd-i 
Ebü’l-Hayr (ö. 440/1049), bugün Türk-
menistan’da bulunan Meyhene’de ya-
şamış ve orada vefat etmiştir. Türkmen 
halkı arasında “Mene Baba” lakabıyla 
anılır. Hayatı, menkıbeleri ve sözleri Mu-

Hoca 
Ahmed Yesevî

O

Tunçtan yapılmış kapı tokmağı
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Arslan Bâb Türbesi - Otırar / Kazakistan

hammed b. Ebû Ravh Lütfullah’ın (ö. 

541/1147) Hâlât u Sühanân-ı Şeyh Ebû 

Sa‘îd ve Muhammed b. Münevver’in 

Esrârü’t-tevhîd fî makâmâti’ş-Şeyh Ebî 

Sa’îd isimli Farsça eserleriyle günümüze 

ulaşmıştır. Mevlânâ Celâleddin Rûmî’ye 

nispet edilen ve: “Yine gel, yine gel, ne 

olursan ol, yine gel” diye başlayan meş-

hur rubâî de aslında Mevlânâ’dan iki asır 

önce yaşayan Ebû Sa‘îd-i Ebü’l-Hayr’ın 

şiirleri arasında yer almaktadır.   

Keşfu’l-mahcûb isimli eserin müelli-

fi Hücvîrî (ö. 465/1072) Fergana bölge-

sinde bazı mutasavvıflarla karşılaştığını, 

buradaki halkın şeyhlere “Bâb” dediğini 

nakleder. Aslında bu durum Orta As-



A H M E D  Y E S E V Î 17

Yusuf Hemedânî Türbesi - Türkmenistan

ya’daki diğer bölgeler için de geçerlidir. 

Ahmed Yesevî’nin bir süre yanında eği-

tim aldığı Otırarlı Arslan Bâb ile Ars-

lan Bâb türbesi içinde kabirleri olan 

Karga Bâb ve Laçin Bâb da bu unvanı 

taşımaktaydılar. Nesebnâme’lerde Ah-

med Yesevî’nin babası, dedesi ve diğer 

bazı akrabalarının “Şeyh” olarak zikre-

dilmesi, bu bölgede Yesevî’den önce de 

tasavvufî hareketlerin önemli derecede 

etkili olduğunu göstermektedir. Bu şeyh 

ve dervişlerin göçebe ve yerleşik Türkler 

arasında, özellikle Sirderya kenarların-

da ve bozkırlarda basit Türkçe ile halka 

hitap ederek İslâm’ı ve tasavvuf ahlâkını 

yaydıkları anlaşılmaktadır.
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Orta Asya genelde fütüvvet ve melâ-

met vasfıyla öne çıkan Horasan tasavvuf 

kültürünün etkisi altındaydı. Bununla 

birlikte Semerkand ve Buhara gibi şehir-

lerde güçlü medreseleri ve alimleri olan 

bu muhit, Horasan’ın kalenderî meşrep 

sûfîlerinin yayılması için pek müsait bir 

zemin değildi. Orada ancak dinî kural-

lara sıkıca bağlı bir tasavvuf anlayışı ge-

lişip yayılabilirdi ve neticede öyle oldu. 

Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde eğitim 

görüp hoca olmuş, sonra Horasan ta-

savvuf kültüründe yetişmiş bir sûfî olan 

Yûsuf Hemedânî, Mâverâünnehr’deki 

birkaç müridine irşad izni verip halife 

olarak tâyin ettiği zaman Orta Asya’nın 

en önemli iki tasavvuf ekolünün tohum-

larını da atmış oluyordu.

Yûsuf Hemedânî’nin (ö. 535/1140) 

iki önemli müridi Hoca Ahmed Ye-

sevî ve Abdülhâlik Gucdüvânî sonraları 

Orta Asya’nın en yaygın tarikatları olan 

Yeseviyye ve Hâcegân (sonraki adıyla 

Nakşbendiyye) isimli tasavvuf ekolle-

rinin kurucusu olmuşlardır. Yûsuf He-

medânî’nin kaleme aldığı bazı tasavvufî 

eserler günümüze ulaşmıştır. Bunlardan 

en meşhuru Rutbetü’l-hayat isimli Far-

sça eserdir. Yûsuf Hemedânî’den dinî 

ve tasavvufî eğitim aldıktan sonra ken-

di memleketi olan Yesi’ye dönüp orada 

halkı irşâd eden Hoca Ahmed Yesevî, 

Orta Asya’nın manevî hayatında derin 

izler bırakmış önemli bir mutasavvıftır.
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hmed Yesevî bugün Kaza-
kistan’ın Çimkent şehri ya-

kınlarında yer alan Sayram kasabasında 
dünyaya gelmiş, dinî tasavvufî eğitimini 
tamamladıktan sonra yine o bölgedeki 
Yesi (bugünkü adıyla Türkistan) şehri-
ne yerleşmiş, uzun yıllar halkı manevi-
yat yolunda irşad ettikten sonra burada 
vefat etmiş bir mutasavvıftır. Babası İb-
rahim Şeyh, Sayram ve civarında mü-
ridleri olan tanınmış bir sûfî idi. Anne 
ve babasını küçük yaşta kaybeden Ah-
med Yesevî, bir süre Otırar’daki Arslan 
Bab isimli şeyhin yanında dinî-tasav-
vufî eğitim gördü. Onun da vefat et-
mesi üzerine başka şehirlerde eğitimine 
devam etti.

Zamanın önemli 
ilim merkezlerinden 
Buhara’ya giden Ah-
med Yesevî burada 
Yûsuf Hemedânî’ye 
intisap edip müridi 
oldu. Bazı kaynak-

larda Yesevî’nin Şihâbeddin Sührever-
dî’ye (ö. 632/1234) veya Ebu’n-Necîb 
Sühreverdî’ye (ö. 563/1168-69) de 
mürid olup icâzet aldığı söylenir. Akra-
baları arasında başka şeyhler de olan ve 
babasının Yesi’deki halifesi Mûsâ Hoca 
ile yakınlığı bulunan Ahmed Yesevî’nin 
bu akraba çevresinden de önemli de-
recede tasavvufî eğitim almış olması 
muhtemeldir.

Eğitimini bitirdikten sonra Yesi’de 
dergâh kurup insanları dinî ve ahlâkî 
yönden yetiştiren Hoca Ahmed Yesevî, 
tasavvufî düşüncelerini Türkçe ve sade 
şiirler ile anlatmış, hikmet adı verilen 
bu şiirler zamanla toplanarak Dîvân-ı 

Hikmet mecmuaları 
meydana gelmiştir. 
Bazı menkıbelerde 
ağaçtan tahta kaşık 
yontup satarak geçi-
mini temin ettiği ifa-
de edilmekteyse de, 
aslında varlıklı bir 

Hayatı

A
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aileye mensup olduğu anlaşılmaktadır. 
Hakkında nakledilen menkıbelerden 
anlaşıldığı kadarıyla Yesevî, dergâhta-
ki zikir usulü sebebiyle dönemindeki 
bazı âlimler tarafından eleştirilmiştir. 
O da bazı şiirlerinde samimiyetten 
uzak âlimler ile sahte sûfîleri tenkit et-
miştir. Sohbetlerinde ve şiirlerinde en 
çok işlediği konular Allah ve peygam-
ber sevgisi, fakir ve yetimleri korumak, 
dinî kurallara riayet, güzel ahlâk, zikir, 
nefs ile mücadele, kendini eleştirmek 
(melâmet), ölümü düşünmek, manevî 
mertebeler ve bu mertebeleri aşmadan 
şeyhlik iddiasında bulunmanın kötülü-
ğü gibi mevzulardı.

Rivayete göre Ahmed Yesevî altmış 
üç yaşına geldiğinde dergâhında yerin 
altına küçük bir oda şeklinde çileha-
ne yaptırdı. Ömrünün kalan kısmını 
çoğunlukla orada ibadet ve tefekkürle 
geçirdi. Geç dönemlere ait bazı kay-
naklarda Ahmed Yesevî’nin Hicrî 562 
(M. 1166-67) senesinde vefat ettiği 
belirtilmiş ise de, bazı araştırmacılar bu 
tarihin biraz daha ileriye alınması ge-
rektiğini düşünmektedirler.

Ahmed Yesevî’nin İbrahim adın-
da bir oğlu olmuşsa da kendisi hayat-
tayken vefat etmiştir. Yesevî’nin nesli 
Gevher isimli kızı sayesinde devam 

etmiştir. Türkistan, Mâverâünnehir 
ve Orta Asya’da olduğu gibi Anado-
lu’da da kendilerini Ahmed Yesevî’nin 
neslinden sayan pek çok ünlü şahsiyet 
çıkmıştır. Semerkantlı Şeyh Zekeriyyâ, 
Üsküplü Şâir Atâ ve Evliya Çelebi bu 
isimlerden birkaçıdır.

XIV. yüzyılın sonunda Emîr Ti-
mur, Türkistan bozkırlarında şöhreti 
ve nüfuzu iyice yayılmış olan Ahmed 
Yesevî’nin kabrini ziyaret edip kabrin 
üstüne bir türbe yapılmasını emret-
miş, birkaç yıl içinde türbe, cami ve 
dergâhıyla birlikte bir külliye oluştur-
muştur. Bugün bu türbe Orta Asya’nın 
en önemli ziyaret yerlerinden biridir. 
Ahmed Yesevî’nin çilehânesi ile tür-
besi arasında yüz metre kadar mesafe-
nin olması, onun ilk ve asıl dergâhının 
çilehane bölgesinde olduğunu akla 
getirmektedir. Vefatından sonra def-
nedildiği yere zamanla büyük bir kül-
liye yapılınca kütüphane, aşevi, mescid 
ve derviş hücrelerinden oluşan yeni ve 
daha büyük bir dergâh meydana gelmiş 
olmalıdır.  

Ahmed Yesevî’nin Yesi’de irşada 
başladığı sıralarda Orta Asya’da İs-
lâmlaşmanın yanı sıra yaygın tasavvuf 
hareketleri de vardı. Bu dönemde Ye-
sevî, Taşkent ve Sirderya ötesindeki 





bozkırlarda yaşayah göçebe Türkler 
arasıhda büyük bur etkuye sahup ol-
muştu. İslâm’ıh esaslarıhı, güzel ahlâ-
kı, tasavvufuh âdâb ve erkâhıhı basut 
ve yalıh bur dulle öğretuyordu. Buhuh 
uçuh, halk edebuyatıhdah alıhah ahlatım 
tekhukleruyle örülmüş hece vezhuhde 
mahzumeler söylüyordu. Hukmet adı 
veruleh bu mahzumeler, dervuşleru va-
sıtasıyla eh uzak Türk topluluklarıha 
kadar ulaştırılıyordu. Bu sayede Yesevî-
luk, kısa süre uçuhde Orta Asya Türkleru 
arasıhda yayıldı.

Mürudleruhdeh Sûfî Muhammed 
Dâhuşmehd’uh kaleme aldığı Mur’âtü’l-
kulûb usumlu eserde Ahmed Yesevî’deh 

hakleduleh: “Âhur zamahda buzdeh soh-
ra öyle şeyhler zuhûr edecek ku, şeytah 
ohlardah ders alacak ve ohlar Şeytah’ıh 
uşuhu yapacaklar… Ehl-u Sühhet ve 
Cemâatu düşmah görüp ehl-u budat ve 
dalâletu sevecekler” şekluhdeku sözleru 
ule bazı Dîvâh-ı Hukmet hüshalarıhda 
yer alah:

“Mürşimlikni ma‘vâ kılur şartın bilmes

Helâl haram, sünnet, bim ’at farkın bilmes

Bû-Hanîfe mezhebinme hergiz yürmes

Diger bim‘at mezheplermin yürürler-e”

şekluhdeku ufadeleru, duğer Orta Asya 
Türkleru gubu Ahmed Yesevî’huh de 
Sühhî ve Hahefî olduğuhu göstermek-
tedur.

Ahmed Yesevî’huh sözleruhu uhtu-
vâ edeh eh esku eserlerdeh buru Sûfî 
Muhammed Dâhuşmehd’uh Mur’âtü’l-
kulûb usumlu Çağatay Türkçesu ule yazıl-
mış olah eserudur. Yesevî’huh mehkıbe-
leruhu uhtuvâ edeh eh esku eser de Hüsâ-
medduh Sığhâkî’ye (ö. 711/1311-1312) 
husbet eduleh Farsça mehâkıb rusâlesu-
dur. Bu eserleruh her ukusu de yayımlah-
mıştır. Ahmed Yesevî, hukmetlerdeku 
düşühceleru ve bulhassa mehkıbevî ha-
yatıyla Orta Asya tasavvufuhuh eh bü-
yük usumleruhdeh buru olmuştur.
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Eserleri

Dîvân-ı Hikmet, 
Fransa Milli Kütüphanesi

1.Dîvân-ı Hikmet
Yesevî’nin Türkçe şiirlerini içine alan 

derlemenin adıdır. Dîvân-ı Hikmet nüs-
haları, muhteva bakımından olduğu kadar 
dil bakımından da önemli farklılıklar arze-
der. Bu durum, hikmetlerin farklı şahıslar 
tarafından yazıldığını veya derlendiğini 
gösterir. Bir kısmı kaybolan veya zamanla 
değişikliğe uğrayan hikmetler derlenirken 
yeni hikmetler eklenmiş, böylece ana me-
tin kısmen aslından uzaklaşmıştır. Bunun-
la birlikte, bütün hikmetlerin temelinde 
Yesevî’nin inanç ve düşünceleri ile tarîka-
tının  esasları  bulunur. Hikmetler, Türkler 
arasında bir düşünce birliğinin teşekkül 

etmesi bakımından çok önemlidir. Dîvân-ı 
Hikmet, eski ve yeni harflerle birçok kez 
yayımlanmıştır. Bu yayınlardan en sonun-
cusu Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığının hikmetlerin Çağatay 
Türkçesi orijinalleriyle birlikte Hayati Bi-
ce’nin Türkçe sadeleştirmesinin yer aldığı 
baskısıdır (Ankara 2016). 

2.Fakr-nâme
Yesevî’ye izafe edilen ve Çağatay Türk-

çesi ile yazılmış olan Fakr-nâme, Dîvân-ı 
Hikmet’in Taşkent ve bazı Kazan bas-
kılarında yer alır. Müstakil bir risâleden 
çok Dîvân-ı Hikmet’in mensur bir mu-

Dîvân-ı Hikmet,
Ankara, 2016 baskısı 
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Dîvân-ı Hikmet, Taş Baskıları

kaddimesi olan Fakrnâme, Kemal Eras-
lan tarafından 1977 yılında yeni harflere 
çevrilerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Der-
gisinin 22. sayısında (s.45-120) maka-
le halinde yayımlanmıştı. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 
bu makaleyi müstakil bir kitap olarak ba-
sılmıştır (Ankara, Nisan 2016).

3.Risâle der Âdâb-ı Tarîkat
Taşkent’te yazma nüshaları bulunan 

bu küçük Farsça eser, tarikat âdâbı ve ma-
kamları, mürid mürşid ilişkileri, dervişlik, 
Allah’ı tanımak ve ilâhî aşk gibi konular 
hakkındadır. S. Mollakanagatulı tara-
fından Kazak Türkçesine tercüme edile-
rek yayımlanmıştır (Almatı 2012). Eser 
Necdet Tosun tarafından Farsça aslından 

Türkçeye çevrilerek Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tara-
fından Fakr-nâme ile birlikte basılmıştır 
(Ankara, Kasım 2016).

 4.Risâle der Makâmât-ı Erba’în
Yesevî’ye nisbet edilen Farsça yazma ve 

küçük bir eser olup, şeriat, tarikat, marifet 
ve hakikattan her biri hakkında onar ma-
kam olmak üzere toplam kırk makam ve 
kaideyi ihtiva etmektedir. Şimdilik bilinen 
tek nüshası Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu 
İlçe Halk Kütüphanesindedir (nr. 1056, 
vr. 112a-113a). Eser Necdet Tosun tara-
fından Farsça aslından Türkçeye çevrile-
rek Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığı tarafından Fakr-name 
ve Risâle der Âdâb-ı Tarîkat ile birlikte 
basılmıştır (Ankara, Kasım 2016).

Yesevî’nin Fâkr-nâmesi 
ve İki Farsça Risalesi,

Ankara, Kasım 2016 baskısı 

Yesevî’nin Fâkr nâmesi,
Ankara, Nisan 2016 baskısı 



Dîvân-ı Hikmet, Cihangir Aşurov Koleksiyonu



Dîvân-ı Hikmet, Cihangir Aşurov Koleksiyonu
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hmed Yesevî’nin hayatı hakkında eski kay-

naklardaki bilgiler oldukça sınırlıdır. O, Türk 

Dünyası’nda, gerçek hayatından ziyade menkıbeleri ile 

tanınmıştır. Bu menkıbelerden bir kısmı onun hayatı 

ve düşünceleri hakkında fikir verecek nitelikteyken, di-

ğer bazıları halk muhayyilesinin ürünüdür. Kendisine 

ait birçok menkıbeden bazıları şunlardır:

Arslan Bâb, menkıbeye göre, ashâbın önde gelen-

lerinden idi. (Bâb, şeyh demektir. Bu kelime sonraları 

bazı eserlere Baba diye geçmiştir). Hz. Peygamber’in 

gazâlarından birinde ashâb-ı kirâm aç kalarak pey-

gamberin huzuruna geldiler ve biraz yiyecek istirham 

ettiler. Hz. Peygamber’in duâsı üzerine Cebrâil (a.s) 

Cennetten bir tabak hurma getirdi. Fakat o hurmalar-

dan bir tanesi yere düştü. Cebrâil (a.s.) dedi ki: “Bu 

hurma sizin ümmetinizden Ahmed Yesevî adlı biri-

nin kısmetidir.” Her emanetin sâhibine verilmesi ta-

biî olduğu için Hz. Peygamber, ashâbından birini bu 

iş ile vazifelendirmek istedi. Neticede hurmayı Arslan 

Bâb’ın ağzına attı ve çok sonraları yaşayacak olan Ah-

A

Menkıbeleri
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med Yesevî’nin terbiyesi ile meşgul ol-
masını söyledi. Dört yüz Büsür yıl yaşa-
yan Arslan Bâb, Sayram’a yahut Yesi’ye 
geldi ve vazifesini yerine getirdi.

Bazı soy şecerelerinde Arslan Bâb, 
Ahmed Yesevî’nin babası İbrahim 
Şeyh’in aBrabası olaraB görülmeBte-
dir. Muhtemelen Arslan Bâb’ın âlem-i 
mânâda (rüyada) gördüğü bu hurma 
hâdisesi sözlü rivayetlerde değişmiş ve 
bu menBıbe meydana gelmiştir.

Ahmed Yesevî hazretleri vaBitlerini 
üçe ayırırdı. Günün büyüB bölümünde 
ibâdet ve ziBirle meşgul olurdu. İBinci 
Bısmında talebelerine zâhirî ve bâtınî 
ilimleri öğretirdi. Üçüncü bölümünde 
ise alın teri ile geçimini sağlamaB üze-
re tahta BaşıB ve Bepçe yaparaB bunları 
satardı. Bir rivayete göre, onun hâl-
den anlar bir öBüzü vardı. Bu öBüzün 

sırtına bir heybe asar, içine de yaptığı 
BaşıB ve Bepçeleri Boyup Yesi çarşısına 
salıverirdi. Kim BaşıB ve Bepçeden alır-
sa ücretini heybenin gözüne bıraBırdı. 
Mal alıp da ücretini vermeyen olursa, 
öBüz o Bimsenin peşini bıraBmaz, ne-
reye gitse peşinden o da giderdi. Adam 
ücreti heybeye BoymadıBça o Bimsenin 
yanından ayrılıp başBa yere gitmezdi. 
ABşam olunca da Ahmed Yesevî’nin 
evine gelirdi.

***

Hârezm’in Urgenc şehrinde İmâm 
Mervezî (bazı BaynaBlarda Mergazî 
veya Merâgî) nâmında bir âlim vardı. 
Ahmed Yesevî haBBında söylenen uy-
gunsuz sözler ona Badar gitmişti. Bu 
sözlere inanıp Bendisini imtihan etmeB 
ve şüphesini gidermeB gayesiyle yanı-
na bazı arBadaşlarını alaraB yola çıBtı. 
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Yesevî’nin her tarafta talebeleri oldu-
ğunu, her zaman sohbetinde binlerce 
kişinin hazır bulunduğunu öğrenmişti. 
“Ben üç bin mesele ezberledim, hepsini 
ayrı ayrı sorar onları imtihan ederim.” 
diye düşündü. Bu sırada Ahmed Yesevî 
hazretleri, tekkesinde bulunuyordu. Ta-
lebesi Sûfî Muhammed Dânişmend’e: 
“Bakar mısın, bize kimler geliyor?” bu-
yurdu. Dânişmend, Mervezî’nin yanın-
dakilerle birlikte ve hâfızasında üç bin 
mesele ile geldiğini söyledi. Yesevî’nin 
emri ile Muhammed Dânişmend, o üç 
bin meseleden binini Mervezî’nin hâ-
fızasından sildi. Sonra Yesevî hazretleri 
talebelerinden Süleyman Hakîm Ata’ya 
aynı şekilde emretti. O da öyle yaptı. 
Mervezî, hâfızasında kalan bin mese-
le ile Yesi’ye geldi. Hoca Ahmed Ye-
sevî’nin yanına gelip: “Allah’ın kullarını 

doğru yoldan ayıran sen misin?” dedi. 
Yesevî hiç kızmadı. Karşılık da verme-
di. “Şimdilik üç gün misafirimiz olun, 
sonra görüşürüz.” buyurdu. Üç gün son-
ra bir kürsü kuruldu. Mervezî konuş-
mak için kürsüye çıktı. Ahmed Yesevî 
Hakîm Ata’ya geri kalan bin meseleyi 
de silmesini söyledi. Hakîm Ata, Allah 
Teâlâ’ya dua etti. Aklındaki bin mesele 
de silindi. Mervezî, kürsü üstünde bir 
şeyler konuşmak istedi. Fakat hâfıza-
sında hiçbir meselenin bulunmadığını 
anladı. Kitap ve defterlerini açıp oradan 
okumak istedi. Fakat defterindeki yazı-
ların da silinmiş olduğunu gördü. Say-
falar bomboştu. Bu hâli gören Mervezî 
kusurunu anladı, tevbe etti ve Ahmed 
Yesevî’ye mürid oldu. Onun yanında 
yüksek derecelere ulaştı.

***
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Yine bir menkıbeye göre, Yesi şeh-
rine yakın bir yerde Savran diye bir ka-
saba vardı. Bura halkının çoğu gayr-i 
müslim olup, Müslüman Yesi halkına 
ve özellikle Ahmed Yesevî hazretleri-
ne çok düşmandılar. Ahmed Yesevî’nin 
büyüklüğü, kerâmetleri etrafa yayıldık-
ça ve ona bağlı olanların sayısı her ge-
çen gün arttıkça Savranlılar ziyadesiyle 
rahatsız oluyorlar, Hoca hazretlerine 
olan düşmanlıkları da artıyordu. Bir 
gün Ahmed Yesevî’ye iftira etmek is-
tediler. Bir yere toplandılar. İçlerinden 
birinin öküzünü getirip mezbahada 
kestiler. Sadece ayaklarını bıraktılar. 
Ertesi gün de kadıya gidip şikâyet et-
tiler. Öküzlerinin çalınıp mezbahada 
kesildiğini, kanları akarak aceleyle gö-
türüldüğünü, kan izlerini takip ettikle-
rini ve öküzlerinin Ahmed Yesevî’nin 

tekkesine götürüldüğünü anladıkları-
nı bildirdiler. Kadı, Ahmed Yesevî’nin 
tekkesine girip öküzlerini arayabile-
ceklerini söyleyince tekkeye geldiler 
ve doğruca gece gizledikleri öküzün 
yanına vardılar. Tam maksatlarına ka-
vuşmuş olduklarını zannediyorlardı ki 
Yesevî’nin kerameti tecellî edip iftira-
cıların hepsi bir anda köpek oldular. O 
öküz etine hücum edip kısa zamanda 
bitirdiler. Böylece esas hâlleri anlaşılmış 
oldu. Dışarıda kalıp bu müthiş manza-
rayı seyredenler hayret, dehşet ve korku 
içerisinde Ahmed Yesevî’nin eteklerine 
yapıştılar. Pişman olduklarını bildirip 
affedilmeleri için yalvarmaya başladı-
lar. Yesevî hazretleri merhamet edip 
dua etti. Böylece tekrar eski hâllerine 
döndüler. Başka bir menkıbeye göre, 
bu Savranlılar Hoca Ahmed Yesevî’nin 
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oğlu İbrahim’i öldürmüş ve başını tesip 
bir havluya sararat Yesevî’ye tavun diye 
getirmişlerdi.

***

Başta bir mentıbeye göre, Hoca 
Ahmed Yesevî bir gün dergâhının 
önünde oturuyordu. Yoldan geçmette 
olan bir grup çocut gördü. Câmiye veya 
medreseye Kur’ân öğrenmet için gi-
den bu çocutlar mushaflarını bir torba 
(tılıf ) içine toymuş ve boyunlarından 
aşağı sartıtmışten, içlerinden bir tanesi 
Kur’ân’a olan saygısından dolayı mus-
hafını başının üzerinde taşıyordu. Ayrı-
ca medreseden evine dönerten hocası-
nın bulunduğu tarafa sırtını dönmemet 
için geri geri yürüyeret gidiyordu. Bu 
durumu gören Ahmed Yesevî o çocuğa: 
“Oğlum! Hocandan, anne ve babandan 

izin al, senin dinî eğitimini ben vere-
yim.” dedi. Çocut geretli izinleri alıp 
Yesevî’nin dergâhına geldi. Uzun yıllar 
dinî eserler otuyup ilim tahsil etti, ar-
dından mürid olup maneviyatta ilerledi. 
Bu çocuğun adı Süleyman idi. Bir gün 
Ahmed Yesevî Süleyman ve diğer bir-
taç artadaşını odun toplamat için tıra 
gönderdi. Gelen odunlarla yemet pişi-
rilecet ve dervişlere, talebelere ve misa-
firlere itram edilecetti. Çocutlar odun 
getirirten yolda yağmur yağmaya baş-
ladı. Süleyman cübbesini (paltosunu) 
çıtarıp odunlara sardı. Dergâha geldit-
lerinde diğer çocutların getirdiği ıslat 
odunlar yanmazten Süleyman’ın turu 
odunları yandı. Bunun üzerine Yesevî: 
“Sen ince düşünceli yani hitmetli bir 
iş yapmışsın. Bundan sonra senin adın 
Hatîm Süleyman olsun.” dedi. Sonrati 
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yıllardai hocasıi Ahmedi Yesevî’deni ica-
zeti (diploma)i alani vei Bakırgani deneni
bölgedeiyerleştiğiiiçiniSüleymaniBakır-
ganîiadıylaidaianılanibuizât,idahaiziya-
deiHakîmiAtaidiyeimeşhuriolmuştur.

***

Ahmedi Yesevî,i çoki sevdiğii Hz.i
Peygamber’ini63i yaşındai vefati ettiğinii
düşünereki kendisii dei bui yaşai geldik-
teni sonrai yeryüzündei fazlai dolaşmaki
istemedi.i Vaktinini çoğunui dergâhındai
biri yeraltıi odasıi şeklindei oluşturduğui
çilehanesindei geçiriyordu.i Öndei geleni
talebelerindeni Seyyidi Mansûri Atai bui
çilehaneyeiilkidefaiindiğiizamanigördü-
ğüimanzarayaiüzüldü.i“Şeyhimibuidari
yerdeisıkıntıiiçindedir,”idiyeidüşünereki

ağlamayai başladı.i Oi sıradai gözündeni
perdeleriaçıldı,ioidaracıkizannettiğiiyerii
biriucuidoğuda,ibiriucuibatıdaigördüivei
içindenigeçirdiklerininiyanlışiolduğunui
anladı.

***

Biri güni Ahmedi Yesevî’nini dergâ-
hındaibirçokimüridibiri arayaigelmişti.i
Ancaki burasıi dari biri yeri olduğui içini
müridleriçokiterlemişleriveiteriortalığai
saçılmıştı.iDergâhınialtikısmınaibiriküpi
koyupi ağzınıi açtılar.i Sızani teri oi küpei
doluyoriveiküpüniiçindeigüzelibirişer-
beteidönüşüyordu.iSûfîlerideibuişerbet-
teni içiyorlardı.iSonradanibuiküp,i“Aşki
Küpü”i(Hum-iiAşk)idiyeimeşhurioldu.



Minyatür: Cihangir Aşurov, 
“Dergâha odun taşıyan dervişler”
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Hoca Ahmed Yesevî Türbesi, Türkistan/Kazakistan
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Hoca Ahmed Yesevî Mezarı

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi 
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oca Ahmed Yesevî, miladî 1166 yılında vefat ettiğinde, için-
de çilehanesinin de bulunduğu dergâhın 100 metre kadar 

uzağına defnedilmiş ve basit bir kabir - türbe yapılmıştı. Bu ilk türbe 
o civarda yaşayan Müslümanlar için kısa zamanda bir ziyaret mekânı 
olmuşsa de, çok geçmeden (XIII. yüzyılın başlarında) ortaya çıkan 
Moğol istilâsı ve bu istilânın yıkıcı etkileri bölgeyi olumsuz şekilde 
etkiledi. XIV. yüzyılın sonlarında Altınorda devletini yıkıp bu bölgeyi 
ele geçiren Emir Timur, Moğolistan hanının kızı Tükel Hanım’ı eş 
olarak seçip gelin alayını karşılamak üzere yola çıkmış, yolda Yesi şeh-
rine uğrayıp Hoca Ahmed Yesevî’nin kabrini ziyaret etmişti. Bu Yesi 
ziyareti esnasında Timur’un rüyasında Ahmed Yesevî’yi gördüğü, 
kendisini zaferle müjdeleyen Yesevî’ye bir şükrâne olmak üzere, onun 
küçük türbesinin yerine büyük bir külliye inşa edilmesini emrettiği 
kaydedilir. Külliyenin yapımı için o dönemde Türkistan bölgesinin en 
meşhur mimarlarından olan Hoca Hüseyin Şîrâzî görevlendirilmişti.

İki kubbeli dikdörtgen bir yapı olan külliyede merkezî bölümün 
ortasında büyük bir kazan yer alır. Yedi metalin karışımından olu-
şan bu kazanın etrafında bazı dualar ve kazan ustası hakkında bilgi-
ler vardır. Önceleri bu kazana hafif tatlandırılmış su koyularak Cuma 

H

Türbesi

Tay Kazan
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namazlarından sonra ziyaretçilere ikram 
edildiği ve şifalı olduğuna inanıldığı ifade 
edilmektedir. Bu kazan 1934’te Stalin’in 
emriyle götürüldüğü bir sergiden geri 
getirilmeyerek St. Petersburg’daki Le-
ningrad Hermitage müzesine konmuş, 
sonraları Kazakistan makamlarının gay-
reti ile 1989 yılında yeniden türbedeki 
yerini almıştır. Üzerinde büyük bir kub-
be olan bu merkezî bölümün çevresinde 
mutfak (halımhâne), mescid, kütüphane, 
derviş odaları (halvethâne), su kuyusu 
odası (kudukhâne) gibi çeşitli maksatlarla 
planlanmış birçok bölüm vardır.

Merkezî bölümün bitişiğinde Orta 
Asya kültüründe evliya türbelerinin 
sembolü olan bir tuğ (ucunda at kuy-
ruğu kılları, sancak ve alem olan bir di-
rek) ve bir kapı yer alır. Bu kapı Ahmed 
Yesevî’nin mezarının bulunduğu odaya 
(Gûrhâne) açılmaktadır. Ahşap oyma 
işçiliği ürünü olan kapının iç tarafındaki 
döküm halkalardan birinde, yapılış tarihi 
olan hicrî 797 (m. 1395) tarihi bulun-
maktadır. Bu mezar odasının üzerinde 
küçük kubbe vardır. Yesevî’nin mezar 
sandukası, açık yeşil renkte bir taştan 
yapılmıştır. Merkezî bölümün yanların-

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi Gravürü-1890
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daki odalardan bazılarında başka me-

zarlar da bulunmaktadır. XVI. yüzyıldan 

itibaren Kazak Türklerinden bazı yüksek 

mevki sahibi kişiler ve yöneticiler burala-

ra defnedilmiştir.  

Külliyenin etrafı ve üzeri çinilerle 

süslenmişken, giriş kapısının bulunduğu 

cephesi çinisizdir. Bu durum, Timur’un 

vefatı üzerine külliye inşaatının bitiri-

lemediği ve çini süslemelerinin kısmen 

eksik kaldığı şeklinde açıklanmaktadır. 

Hatta ana girişin üstündeki kemer kısmı-

nın da Timur’un vefatıyla eksik kaldığı ve 

hicrî 1000 (1591-92) senesinde Buhara 

emîri Abdullah Han’ın emri ve desteği ile 

bu kemerin tamamlandığı belirtilmekte-

dir. Abdullah Han zamanında kurulan 

iskeleden kalan tahtaların bir kısmı gü-

nümüze kadar ulaşmıştır.

Türbenin dışını çevreleyen üç cephe-

sinde üst kenarı takip eden kuşak şeklin-

de çinilerle süslü Kur’ân âyetleri vardır. 

Bunlar En’âm sûresinin 59-63 âyetleri 

arasıdır. Ayrıca dış cephede çinilerle ve 

Kûfî hatla Allah, Muhammed, el-Hamdü 

lillah, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe illallah gibi 

yazılar işlenmiştir. Türbenin dışında giriş 

kapısına bakan bahçedeki küçük türbe, 

Uluğ Beg’in kızı ve Ebu’l-Hayr Han’ın 

eşi olan Râbia Sultan’ın türbesidir.

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi 
Hat Yazıları ve Çini Süslemeleri
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hmed Yesevî’nin ardından 
müridleri vasıtasıyla onun 

tasavvuf yolu ve düşünceleri zamanla 
Orta Asya’nın farklı bölgelerine yayıl-
mıştır. Bu yolun takipçilerinin mensup 
olduğu tarîkata Yeseviyye adı verildiği 
gibi, cehrî zikir yapmaları sebebiyle 
Cehriyye ve mensuplarından çoğunun 
Türk olması sebebiyle Silsile-i Meşâ-
yıh-ı Türk de denilmiştir. Ahmed Ye-
sevî’nin en meşhur halifeleri Mansûr 
Ata, Saîd Ata, Sûfî Muhammed Dâniş-
mend ve Hakîm Ata’dır. Yesevîlik daha 
ziyade Hakîm Ata ve talebeleri ile de-
vam etmiştir.

Asıl adı Süleyman Bakırgânî olan 
Hakîm Ata (ö. 582/1186) tasavvufî eği-
timini tamamladıktan sonra Yesi’den 
ayrılıp Harezm bölgesine gitmiş ve ora-
da halkı irşad ile meşgul olmuştur. Ho-
cası Ahmed Yesevî gibi hikmet tarzında 
Türkçe şiirler söyleyen Hakîm Ata’nın 
bazı şiirleri Bakırgan Kitabı isimli mec-
mua içinde günümüze ulaşmıştır. Âhir 
Zaman Kitabı, Hazret-i Meryem Kita-
bı ve Mi‘râcnâme gibi başka manzum 
eserleri de olan Hakîm Ata’nın hayatı 

ve menkıbeleri, yazarı belli olmayan 
Türkçe ve mensur Hakîm Ata Kita-
bı’nda toplanmıştır. “Barça yahşı biz 
yaman, barça buğday biz saman” yani 
“herkes iyi biz kötüyüz, herkes buğday 
(gibi değerli), biz samanız.” ve “Her 
gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir 
bil.” gibi sözleri meşhurdur. Kabri, Öz-
bekistan’ın Karakalpakistan özerk böl-
gesindeki Kongrat şehrindedir.

Hakîm Ata’nın en önemli halifesi 
Zengî Ata’dır (ö. 656/1258). Taşkent’te 
yaşayan Zengî Ata’nın çobanlık yapa-
rak geçimini sağladığı ve şeyhi Hakîm 
Ata’nın vefatından sonra dul kalan ha-
nımı Anber Ana ile evlendiği nakledi-
lir. Zengî Ata’nın meşhur dört halifesi 
Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata 
ve Bedr Ata’dır. Bunlardan Seyyid Ata 
ve Sadr Ata’nın Deşt-i Kıpçak’taki Sa-
rayçık’a gittiği, orada bulunan Altınor-
da hükümdarı Özbek Han’ı İslâmiyet’e 
davet ettiği ve Sadr Ata’nın gösterdiği 
kerâmet neticesinde Özbek Han ile 
birlikte 70.000 kişinin Müslüman ol-
duğu nakledilir.

A

Yesevîlik
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Ahmed tesevî’nin bir diğer icazetli 
müridi (halifesi) Sûfî Muhammed Dâ-
nişmend Otırar’da dergâh kurup halkı 
irşad etmiştir. Dânişmend’in en meşhur 
talebesi Süzük Ata (bazı kaynaklarda 
lakabı Sükçük veya Süksük şeklinde ge-
çer) diye anılan Şeyh Mustafa’dır. Şeyh 
Mustafa’nın halifesi İbrahim Ata, İbra-
him Ata’nın oğlu İsmail Ata’dır. Babası 
öldüğünde on yaşında olan İsmail Ata 
dinî ve tasavvufî eğitimine Hârezm, 
Buhara ve Semerkand’da devam ettik-
ten sonra Hocend’e gidip Şeyh Masla-
hat Hocendî’den hilâfet almış ve kendi 
memleketi olan Kazıgurt’ta irşada baş-
lamıştır. Oğlu ve halifesi Hoca İshak 
XIV. yüzyılın ortalarında kaleme aldığı 
Hadîkatü’l-ârifîn isimli Türkçe eserin-
de babası İsmail Ata ve diğer bazı sûfî-
lerin görüşleri ile tesevîlik âdâbına yer 
vermiştir. İsmail Ata ve oğlu Hoca İs-

hak’ın kabirleri Kazıgurt yakınlarında-
ki Turbat’tadır. tukarıda adı geçen Sü-
zük Ata’nın Taraz’da yöneticilik yapan 
“Melikü’z-zühhâd” lakaplı bir kişiye 
hilâfet verdiği, bu silsilenin Ebu’n-Nûr 
Süleyman Âşık b. Dâvûd ve Cemâled-
din Muhammed Kâşgarî ile devam et-
tiği anlaşılmaktadır.

tukarıda adı geçen Zengî Ata’nın 
mürid ve halifelerinden Sadr Ata’dan 
sonra sırasıyla Elemîn Baba (bazı kay-
naklarda Eymen veya Almîn), Şeyh Ali 
Şeyh ve Mevdûd Şeyh halkı irşada de-
vam etmişlerdir. Mevdûd Şeyh’ten son-
ra teseviyye silsilesi iki kola ayrılarak 
devam eder: Bunlardan birisi Kemâl 
Şeyh Îkânî, diğeri Hâdim Şeyh ile baş-
lamaktadır. Kemâl Şeyh’ten sonra silsi-
lenin bu kolu şöyle devam eder: Şeyh 
Aliâbâdî (Seyyid Ahmed), Şemseddin 
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Özgendî, Abdâl Şeyh (Şeyh Üveys), Şeyh Abdülvâsi‘ 
ve Şeyh Abdülmüheymin. Bu son zâtın XVI. yüzyılda 
Taşkent’te yaşadığı bilinmektedir. Bu silsiledeki Şem-
seddin Özgendî “Şems-i Âsî” mahlasıyla hikmet tar-
zında şiirler söylemiştir.

Hâdim Şeyh ile başlayan diğer Yesevî kolu da kendi 
içinde ikiye ayrılarak devam etmiştir: Birinci kol Hâ-
dim Şeyh’in halifelerinden Şeyh Cemâleddin Kâşgarî 
Buhârî, Süleyman Gaznevî, Seyyid Mansûr Belhî (ö. 
965/1557) ile devam ederek Osmanlı döneminde İs-
tanbul’u ziyaret eden Nakşibendî ve Yesevî şeyhi Ah-
med b. Mahmûd Hazînî’ye ulaşır. Hazînî’nin eserleri 
şunlardır: Cevâhiru’l-ebrâr min emvâci’l-bihâr, Men-
ba‘u’l-ebhâr fî riyâzi’l-ebrâr, Huccetü’l-ebrâr, Tesel-
lâü’l-kulûb, Câmi‘u’l-mürşidîn ve Dîvân. Bu koldaki 
Cemâleddin Kâşgarî Buhârî’den sonra başka bir alt kol 
Şeyh Hudâydâd Buhârî Gazîregî (ö. 939/1532), Mev-
lânâ Velî Kûh-i Zerî, Kâsım Şeyh Azîzân Kermînegî 
(ö. 986/1578-79) ve Pîrim Şeyh yoluyla devam ede-
rek Âlim Şeyh lakaplı Muhammed Âlim Sıddîkî’ye 
(ö. 1043/1633) ulaşır. Bu son zât, 1033’te (1624) ta-
mamladığı Lemehât min nefehâti’l-kuds isimli Farsça 
eserinde Ahmed Yesevî’den başlayarak kendi dönemi-
ne kadar yaşamış olan birçok Yesevî şeyhi hakkında 
mühim bilgiler vermiştir. Âlim Şeyh’in halifesi olan 
Mevlânâ Osman’a intisap ederek hilâfet almış bulunan 
Buharalı Mevlânâ Muhammedî İmlâ (ö. 1162/1749-
1750) Yesevîliğin yanı sıra Nakşibendiyye’den de icâ-
zetli idi.
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Âlim Şeyh’in halifelerinden Mu-
hammed Şerîf Buhârî (ö. 1109/1697) 
Farsça olarak kaleme aldığı Hucce-
tü’z-zâkirîn li reddi’l-münkirîn isimli 
eserinde hem cehrî zikrin meşrû ol-
duğunu ispatlamak için deliller ge-
tirmiş, hem de önceki Yesevî şeyhleri 
hakkında bilgiler vermiştir. Bu zât Ye-
sevîliğin yanı sıra Nakşibendîlik’ten 
de icâzetli idi. Hikmet tarzında Türk-
çe şiirler yazan Kul Şerîf ’in de bu zât 
olduğu tahmin edilmektedir. Kendi-
sinden sonra silsile sırasıyla Fethullah 
Azîzân ve Lütfullah Azîzân ile devam 
edip Şeyh Hudâydâd b. Taş Muham-
med Buhârî’ye (ö. 1216/1801) ulaşır. 
Tasavvufa dâir birçok eser kaleme alan 
Şeyh Hudâydâd’ın Bustânü’l-muhibbîn 
isimli Türkçe eseri Yeseviyye tarikatının 
âdâbı hakkında mühim bilgiler içeren 
ve cehrî zikri savunan bir kaynaktır. 
Onun halifesi Ömer Îşân, Yesevîlikle 
birlikte Nakşibendîliğin Müceddidiyye 
koluna da bağlıydı. XIX. yüzyılın başla-
rına kadar izi sürülebilen ve zayıflamış 
ya da Nakşibendîliğin içinde erimeye 
başlamış olsa da silsilesi bilinen Yesevî-
lik, bu tarihten sonra yazılı kaynaklarda 
izlenemez olmuş, XIX. yüzyılın sonla-
rında Ruslar’ın Orta Asya’da hâkimiyet 

kurmasının ardından da gözden kay-
bolmuştur.  

Yukarıda adı geçen Yesevî şeyhle-
rinin dışında, kaynaklarda hayatı veya 
silsilesi hakkında yeterli bilgi bulun-
mayan başka Yeseviyye mensupları da 
vardır. Ahmed Yesevî’nin halifelerin-
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den Baba Maçin ve Yamlıg Yunus Ata, 
İsmail Ata’nın müridi Otlug Yunus 
Ata, Bahâeddin Nakmibend’in kendile-
riyle görümtüğü Kusem Şeyh, Halil Ata 
ve Pehlivan Ata, Emîr Külâl’in oğlu ile 
görümen Kök Ata, Türkistanlı Tonguz 
Şeyh, sadece Türkçe konumtuğu için 
Türkçü Ata diye anılan Tamkentli bir 
Yesevî meyhi bunlardan bazılarıdır.

Yamayan bir meyhten tasavvufî eğitim 
almayıp rüyasında Ahmed Yesevî’den 
ya da sonraki Yesevî meyhlerinden 
Üveysî yolla hilâfet aldığını söyleyen 
kimiler de olmumtur. XV. yüzyılda Şeh-
risebz yakınlarında yamayan ve Hazret 
Bemîr diye anılan Seyyid Ahmed Bemîrî 
(ö. 868/1463) ile XVI. yüzyılda Doğu 
Türkistan’da yamayan ve Yârkend’de ve-
fat eden Muhammed Şerîf Buzurgvâr 
(ö. 963/1556-57) bunlardandır. Seyyid 
Ahmed Bemîrî’nin hayatı ve menkıbeleri 
Nâsır b. Kâsım Türkistânî’nin Hemt Ha-

dîka veya Hadâiku’l-cinân adıyla anılan 
Farsça eserinde toplanmımtır. Muham-
med Şerîf Buzurgvâr’ın menkıbeleri ise 
Muhammed Sıddîk Zelîlî’nin Türkçe 
ve manzum olan Tezkire-i Muhammed 
Şerîf Buzugvâr isimli eseri ile aynı ismi 
tamıyan ancak yazarı bilinmeyen mensur 
Türkçe bir eserde bir araya getirilmimtir.

Bazı kaynaklarda Tatar ve Bulgar 
bölgelerinde yamayan Biram b. Abram 
Sûfî, Ufa yakınlarında kabri olan Hü-
seyin Beg, Azerbaycan’ın Niyazabad 
mehrinde türbesi olan Avmar Baba ve 
Türkmenistan’da yamamım olan Gözlü 
Ata gibi mahısların Yesevî meyhi ya da 
dervimi olduğu iddia edilmimtir.

XV. yüzyılın sonlarında kaleme 
alındığı tahmin edilen Vilâyetnâme’de 
Anadolu sûfîlerinden Hacı Bektâm-ı 
Velî doğrudan veya dolaylı olarak Ah-
med Yesevî’nin halifesi olarak gösteril-
mimse de, bu eserden daha önce XIV. 

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi 
Mezar Giriş Kapısı Ahşap Süslemesi
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yüzyılda yazılan Eflâkî’nin Menâ-
kıbü’l-ârifîn’inde ve XV. yüzyılda ka-
leme alınan Âşıkpaşazâde Târih’inde 
Hacı Bektâş-ı Velî’nin Vefâiyye tarikatı 
şeyhi Baba Rasûl lakaplı Baba İlyâs-ı 
Horasânî’nin halifesi olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Ayrıca XVII. yüzyılda 
kaleme alınan Evliyâ Çelebi Seyâhat-
nâmesi’nde Yesevî dervişi olarak tak-
dim edilen Geyikli Baba ve Emirci 
Sultan’ın (Emîr-i Çîn Osman) daha 
eski ve güvenilir kaynaklar olan Elvan 
Çelebi’nin Menâkıbü’l-kudsiyye’si ile 
Âşıkpaşazâde Târih’inde Vefâiyye şey-
hi Baba İlyâs’ın önde gelen halifele-
rinden olduğu ifade edilmektedir. Geç 
döneme ait ve güvenilirliği tartışmalı 
olan Vilâyetnâme ve Seyâhatnâme gibi 
bazı kaynaklarda Anadolu’daki bir kı-
sım Vefâiyye mensuplarının Yeseviyye 
tarikatından gibi gösterilmesi, XIII. 
yüzyılda Vefâiyye şeyhlerinden Baba 
İlyâs-ı Horasânî’nin Anadolu Selçuklu 

Devleti aleyhine başlattığı isyanın oluş-
turduğu toplumsal psikoloji ile doğru-
dan ilişkili olmalıdır. Babaîler İsyanı 
adı verilen bu hareket devlet tarafından 
bastırıldıktan sonra Vefâiyye tarikatına 
mensup, özellikle de Babaîler ile ilişkisi 
bulunan birçok sûfî, isyan töhmetin-
den uzak kalmak için tarikatının adını 
gizlemiş ya da Ahmed Yesevî yolundan 
geldiğini öne sürmüş olmalıdır. Sonra-
ki asırlarda bu söylentiler Vilâyetnâme 
ve Seyâhatnâme gibi kitaplara da geç-
miştir. Bu sebeple güvenilir kaynaklar 
ve orijinal silsilenâmeler bulunmadığı 
sürece Anadolu ve Balkanlar’da Yesevî 
varlığından söz etmek oldukça zordur. 
XIX. yüzyılın sonlarında Orta Asya’nın 
Fergana Vâdisi’nde ve Kırgız bölgele-
rinde görülen Laçiler ile Saçlı Îşânlar’ın 
da Yesevîlikle bağlantısı ispat edileme-
miştir. Bunlar Orta Asya Kalenderîleri-
nin son kalıntıları olmalıdır.

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi 
Duvar Çini Motifi



Minyatür: Cihangir Aşurov, 
Ahmed Yesevî, Kuş ve Hayvanları Selamlaması
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İntisap
İntisap, tasavvuf yoluna girmek ve 

bağlanmak demektir. Yesevîlikteta-
savvufî eğitim intisapla başlar. Hoca 
İshâk b. İsmail Ata’nın XIV. yüzyılda 
Çağatay Türkçesiyle yazdığı Hadîka-
tü’l-ârifîn isimli eserinde anlatıldığı-
na göre,  Yesevîlikte intisap merâsimi 
şöyle yapılırdı: Şeyh, mürid olmak ni-
yetiyle gelen kişinin elini tutar, tevbe 
etmesini ve Allah’a yönelmesini tavsiye 
ederek şu tevbe virdini üç kez okurdu: 
“Estağfirullâhe’llezî lâ ilâhe illâ Hû 
el-Hayye’l-Kayyûm ve es’elü-
hü’t-tevbe”. Sonra eline 
bir makas alır ve: 
“Yâ eyyühe’llezî-
ne âmenû tûbû 
ilallâhi tevbe-
ten nasûhâ” 
(et-Tahrîm, 
66/8) âye-
tini okuyup 
müridin sa-
çından, önce 

sağ, sonra sol, sonra da orta taraftan 
iki üçer adet kıl keserdi. Bu saç kesme 
olayı, sembolik olarak müridin dünya 
ve dünyevî şeylerin sevgisini kalbinden 
kesip atması ve mâneviyata yönelmesi 
gerektiğini ifade ederdi. Bunun peşin-
den şeyh, müride nafile namaz kılmayı, 
sürekli zikretmeyi, şeyhinden izinsiz iş 
yapmamayı tavsiye ederdi.

Zikir
Yesevîlikte toplu ve sesli olarak icra 

edilen zikre, zikr-i erre adı 
verilirdi. Zikr-i erre, 

Farsça’da “testere 
zikri” demektir. 

Zikrin ilerle-
yen aşamala-
rında keli-
meler kay-
bolup sâdece 
b o ğ a z d a n 
testere sesini 

andıran bir 

Yesevîlikte  
Tasavvufî Eğitim
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hımıltı çıktığı için bu şekilde isimlendi-
milmiştim. XIII. yüzyılın sonlamı ile XIV. 
yüzyılın başlamında yaşadığı anlaşılan 
Yesevî şeyhi İsmâil Ata’nın zikim konu-
sunda şöyle dediği nakledilim: “Demim-
ci demimi ateşte ısıtıp çekiçle dövdüğü 
gibi, mümîd de kalbini Hû zikminin çeki-
ci ile dövüp temizlemelidim.” İsmâil Ata 
bim mümîdine zikim telkîn ettikten sonma 
şöyle demdi: “Ey demviş! Tamîkat kamdeşi 
olduk. Benden bim nasihat kabul et: Bu 
dünyayı yeşil bim kubbe olamak düşün, 
famz et ki âlemde sâdece sen vamsın, bim 
de Hak Teâlâ vam. O kadam zikmet ki, 
tevhîdin galebesi ile sadece Hak Teâlâ 

kalsın, sen amadan çık!” Hoca İshak b. 
İsmail Ata, hem şeyhin ve mümşidin zikim 
için Allah’ın isimleminden bimini temcih 
ettiğini, Hoca Ahmed Yesevî’nin “Al-
lah” ve “Hû” şeklinde iki ismi mümidleme 
telkin ettiğini, İsmâil Ata’nın ise “Hû” 
zikmini temcih ettiğini söylem.

Müellifi bilinmeyen ve Risâle-i Zikm-i 
Hazmet-i Sultânü’l-âmifîn ismiyle anılan 
Çağatay Tümkçesi’yle yazılmış bim esem-
de ise Yesevîlemin zikminin altı tümünden 
bahsedilim: 1. İsm-i zât zikri: “Allah” 
diye zikmetmektim. Bu zikim, “Allah Hû, 
Allah Hû, Yâ Hû, Allah Hû” şeklinde 
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de icrm edilir. 2. İsm-i sıfat zikri: “Hmy 

âh, Hmy âh” diye zikretmektir. Bu zikir 

öğle nmmmzındmn sonrm mymktm (kıyâmî) 

icrm edilir, “Hmy” ve “âh” derken beş pmr-

mmk yumulur. 3. Dûsere zikri: “Hmy, âh, 

Allmh, Hmy, Hû” ve “Hmy, Hmyyen, Hû 

Allmh; Hmy, Hmyyen, Hû Allmh” diye 

zikretmektir. 4. Zikr-i Hû: “Hû, Hû, Hû 

Allmh; Hû, Hû, Hû Allmh” diye zikret-

mektir. 5. Zikr-i çaykun: Zikir vmktinde 

ritim, âhenk ve mûsikînin bir mrmdm ve 

uyum içinde devmm etmesi için zâkirin 

elinde çıngırmk gibi bir âleti hmreket et-

tirmesi, çmk çmk diye ses çıkmrmmsıdır. 

“Hû (çmk), Hû (çmk)” diyerek zikredilir. 
6. Çehâr darb: “Hmy, âh âh âh, Hmy, Hû; 

Hmy, âh âh, âh, Hmy, Hû” diye zikret-

mektir. Bu mltı zikir usûlüne ek olmrmk 

bir de “zikr-i kebûter” (güvercin zikri) 

vmrdır ki “Hû, Hû” diye icrm edilir. 
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 Halvet

Dervişlerin ibadet ve tefekkür için 

bir süre yalnız kalmalarına halvet denir. 

Yesevîlikte  tasavvufî eğitimin önemli 

unsurlarından biri de halvettir. Yese-

viyye tarîkatında halvetin geleneksel 

bir âdâb ve merasimi vardır. Hazînî’nin 

Cevâhiru’l-ebrâr’da verdiği bilgiye 

göre, genel teamülden farklı olarak Ye-

seviyye’de halvet grup hâlinde yapılır. 

Halvete girecek olan mürîdler, mürşi-

din muvafakatıyla birgün önceden oruç 

tutmaya başlarlar. Halvetten bir gün 

önce sabah namazından sonra mürid-

ler zikir ve tekbirlerini çoğaltırlar. Aynı 

gün ikindi namazından sonra halvethâ-

nenin kapı, baca, tüm delikleri kapatılır 

ve müridler güneş batıncaya dek tevbe 

ve zikirle meşgul olurlar. Akşam nama-

zından sonra iftar için sıcak su getiri-

lir, müridler bununla orucunu açar ve 

bundan sonra su verilmez. Ardından 

kara darıdan halvet çorbası verilir. Tüm 

halvet ehli bu çorbayı içtikten sonra 

harâreti teskin için küçük bir karpuz 

ya da ayran verilebilir. Yemekten sonra 

Kur’ân-ı Kerîm’den bir sûre, ya da bir-
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kaç âyet okunur. Ayakta saf 

tutup üç kere tekbir getirilir, sonra 

oturulup gece yarısına kadar zikrullâh 

ile meşgul olunur. Bu esnada “hikmet” 

adı verilen ilâhîler okunur. Ardından 

başlar tıraş edilir ve halvethânenin dört 

yönüne doğru tekbir getirilir. Bundan 

sonra zikirle meşgul olunur. Kandil sö-

nünce birkaç saat istirahat edilir ve gö-

rülen rüyalar şeyhe tâbir ettirilir.

Halvet, gece gündüz bu şekilde kırk 

gün devam eder. Kırk günün sonunda 

mutfak görevlileri diğerle-

rinden daha önce halvethâneden 

çıkar ve kurban keserler. 

Bu kurbanların kanlarını ve kemik-

lerini gömerek saklamak âdettir. Kesi-

len kurbanların boğazları kebap yapıla-

rak soğuk su veya ayranla halvet ehline 

verilir. O gece sûfîler evlerinde istirahat 

eder ve ertesi gün sabah namazında dua 

ve zikirlerle halvetin tam olarak bittiği 

ilân edilmiş olur.  



Minyatür: Cihangir Aşurov, 
 Ahmed Yesevî, İlahî Aşk
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Sohbet
Bazı Yesevî şeyhleri tasavvufî ve 

ahlâkî sohbetin önemini vurgulamak 
gayesiyle: “Namazın kazâsı olur ama 
sohbetin kazâsı olmaz.” demişlerdir. 
Gâfil insanların, hatta bu gâfil insan-
lara ait eşyaların bile sûfîlerin mânevî 
huzur hâlini bozacağına inanılırdı. 
Menkıbeye göre, Hoca Ahmed Yesevî, 
sohbetinde beklenen feyz ve huzur hâli 
meydana gelmeyince müridlerine tek-
keyi araştırmalarını söylemiş, gâfil bir 
kişinin bastonunu tekkede unuttuğu 
görülmüş, bu baston dışarı çıkarılınca 
feyizli bir sohbet yapılabilmiştir.

Hilâfet
Tasavvufî eğitimini tamamlayan 

derviş, halkı irşad etme yetkisi yani 
hilâfet (icâzet) alır ve halife olurdu. 
Yesevîlikte  icâzet ve hilâfetin sembo-
lü olarak bu kişiye şeyh tarafından bir 
asâ hediye edilirdi. Çobanın koyunları 
asâ ile güttüğü ve kurtlardan korudu-
ğu gibi, halife olan kişinin de mânevî 
terbiyesiyle meşgul olduğu kişileri eğit-
mesi ve nefsin tuzaklarından koruması 

beklenirdi. Tasavvufî eğitim mertebe-
lerini tamamlamayan müride hilâfet 
verilmesi uygun görülmezdi. Bu ma-
kamları aştıktan sonra da içinde kibir 
duygusunun kalıp kalmadığını anlamak 
için bazen boynuna bir sepet asılır ve 
bir süre dilencilik yapması istenirdi. 
Hilâfet asâsı alan kişinin yüksek ahlâka 
sâhip olması ve Yesevîliğin pîri Hoca 
Ahmed Yesevî’yi duadan unutmaması 
gerekirdi.

Hizmet
Hoca İshâk b. İsmail Ata’nın kale-

me aldığı Hadîkatü’l-ârifîn’in üçüncü 
bölümü şeyh ve şeyhlik hakkındadır. 
Bu bölümde “şeyhlik, halkı Hakk’a da-
vet etmektir”, “bütün insanlara şefkatli 
olmaktır” gibi ifadeler yer alır. İsmail 
Ata’ya sormuşlar: Halkı Hak Teâlâ’ya 
ulaştıran kaç tane yol vardır? Şöyle ce-
vap vermiş: “Varlıktaki bütün zerreler 
sayısınca yol vardır. Ama bir müslüma-
nı rahatlatmak ve ona faydalı olmaktan 
daha yakın ve daha iyi bir yol yoktur.”



Minyatür: Cihangir Aşurov, 
Ahmed Yesevî’nin Öğütleri
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Netice olarak Hoca Ahmed Yesevî, 
şiirleri, fikirleri ve eserleri ile Orta As-
ya’da İslâmiyet’in, ahlâk ve maneviyatın 
yayılmasına önemli katkıları olmuş bir 
Allah dostudur. Hikmet tarzı şiirleri 
kısa zamanda Anadolu’ya kadar ulaşmış 
olmalı ki, Yunus Emre’nin “Bana seni 
gerek seni” nakaratlı şiiri, Yesevî’nin 
“Menge sen ok kerek sen” (Bana sırf sen 
gereksin) şiirinin mana ve şekil yönün-
den tekrarı gibidir. Osmanlı’da özellikle 
Nakşibendîlere ait Özbek tekkelerinde 
Dîvân-ı Hikmet’ten bazı şiirlerin ilahi 
tarzında okunduğu bilinmektedir. Os-
manlı son döneminde Nakşibendî-Hâ-
lidî şeyhlerinden Hacı Hasan Şükrü 
Efendi (ö. 1327/1909) tarafından bazı 
hikmetler Çağatay Türkçesi’nden Os-
manlı Türkçesine çevrilmiş ve Tercü-
me-i Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî adıyla 
yayınlanmıştır (İstanbul 1327/1909). 
Bu durum Ahmed Yesevî’nin Orta As-
ya’dan binlerce kilometre uzaklarda bile 

asırlarca unutulmadığını ve fikirlerin-
den istifade edildiğini göstermektedir.

Yesevî’nin hikmet tarzı şiirleri asır-
lardan beri Kazak bozkırlarında yankı-
landığı gibi, Özbek köylerinde ve Kırgız 
çadırlarında tekrarlanmıştır. Özbekler 
çayhanelerde Yesevî hikmetleri oku-
yanlara “Yesevîhân” adını vermişler, bu 
hikmetler özellikle Fergana vadisinde 
kadınlar arasında da okunmuştur. Kır-
gızlar’ın Dîvân-ı Hikmet’i ve Hakîm 
Ata’nın şiirlerini ihtivâ eden Bakırgan 
Kitabı’nı çocuklarına okudukları bilin-
mektedir. Âhiret’te Sırât Köprüsü’nde 
Ahmed Yesevî’nin Kırgızlar’a yardım 
edeceği şeklindeki halk inancı da Ye-
sevîliğin Kırgızlar üzerindeki tesirini 
göstermektedir. Bugün Kazakistan’ın 
Türkistan (eski adı Yesi) şehrinde dü-
ğün yapan gelin ve damatların Ahmed 
Yesevî türbesine gelip dua etmeleri bile, 
bu büyük gönül insanının asırları aşan 
tesirinin bir göstergesidir.



Minyatür: Cihangir Aşurov, 
Hiç Kimse de Kalmaz Geçer Dünya
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1

Aşkıŋ kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meni

Kaygum sensen tüni küni menge sen ok kereksen

Uçmah kirem cevlân kılam ne hûrlarga nazar kılam

Anı munı men ne kılam menge sen ok kereksen

Aşkın beni deli etti, bana seni gerek seni.
kaygım sensin gece gündüz bana seni gerek seni.
Ne cennete gireyim, ne huriler göreyim,
Onları ben nideyim, bana seni gerek seni.
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2

Kul Hoca Ahmed zâhid bolma âşık bolgıl

Bu yollarda bîbâk yürme sâdık bolgıl

Leylâ Mecnûn Ferhâd Şîrîn Vâmık bolgıl

Âşık bolmay Hak didârın körse bolmas 

Ey Kul Hoca Ahmed’im! Zahid olma âşık ol,
Bu yollarda başıboş yürüme ki sadık ol.
Ya Leyla,  Mecnun, Ferhat  ya da Şirin Vamık ol.
Bil ki, âşık olmadan Hak Cemalin görülmez.
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3

On sekkiz miŋ âlemge server bolgan Muhammed

Ottuz üç miŋ ashâbga rehber bolgan Muhammed

Yalangaç u açlıkka kanâatlıg Muhammed

Âsî câfî ümmetge şefâatlıg Muhammed 

On sekiz bin âleme önder olan Muhammed!
Otuz üç bin ashaba, rehber olan Muhammed!
Fakirliğe, açlığa kanaatkâr Muhammed!
Günahkâr ümmetine şefâatçı Muhammed!
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4

Her kim ümmetmen dise Rasûl işin koymasa

Şefâat küni bolsa mahrûm koymas Muhammed

Teŋri Teâlâ sözin Rasûlullah sünnetin

İnanmagan ümmetin ümmet dimes Muhammed 

Her kim ümmetiyim der, yolunu terk etmezse,
Ol şefaat gününde mahrum komaz Muhammed!
Allah’ın kelamına, Resul’ün sünnetine
İnanmayan kişiye; “Ümmet” demez Muhammed!
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5

Bizdin dürûd-i bisyâr yâ Mustafâ Muhammed

Tahiyyât-ı bî şumâr yâ Mustafâ Muhammed

Ümmetidin bolganlar şefâatin kulganlar

Ehl-i behişt bolganlar yâ Mustafâ Muhammed

Bizden sayısız selam ya Muhammed Mustafa!
Sonsuz salât ve selâm ya Muhammed Mustafa!
Ümmetinden olanlar, şefaatin alanlar,
Cennet ehli olurlar; ya Muhammed Mustafa!
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6

Körgen zaman inangan Ebâbekr-i Sıddîk’dur

Üstün bolup tayangan Ebâbekr-i Sıddîk’dur

İkkinçisi yâr bolgan adâletlig Ömer’dür

Mü’minligde yâr bolgan adâletlig Ömer’dür

Ebu Bekr-i Sıddık’tır gördüğü an inanan
Ebu Bekr-i Sıddık’tır üstün olup dayanan, 
Adaletli Ömer’dir ikinci dostu olan 
Adaletli Ömer’dir mü’minlikte dost olan.
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7

Üçünçi dostı yâr bolgan Osmân-ı bâ hayâdur

Her nefesde yâr bolgan Osman-ı bâ hayâdur

Törtünçisi yâr bolgan şîr-i Hudâ Ali’dür

Hem mi‘râcda yâr bolgan şîr-i Hudâ Ali’dür

Haya sahibi Osman, üçüncü dostu olan,
Haya sahibi Osman, her nefeste yâr olan.
Allah aslanı Ali, dördüncü dostu olan, 
Allah aslanı Ali, hem miraçta dost olan.



A H M E D  Y E S E V Î 71

8

Kayda körsem kömli sınuk merhem bolgıl

Andag mazlum yolda kalsa hemdem bolgıl

Ruz-i mahşer dergâhıga mahrem bolgıl

Mâ vü menlik halayıkdın kaçtım mena

Nerde görsen gönlü kırık, koş da ona merhem ol.
Şöyle mazlum yolda kalsa, yalnız koma, yoldaş ol.
Mahşer günü ol İlahın dergâhına yakın ol,
“Ben, ben!” deyip, benlik güden kişilerden kaçtım ben.
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9

Garîb, fakîr, yetîmlerni Resûl sordı

Uşal tüni mi‘râc çıkıp dîdâr kördi

Kaytıp tüşüp garîb fakîr hâlin sordı

Garîblerni izin izlep tüştüm mena 

Garip, fakir, yetimlerin, Resul hallerini sordu.
Ol gece miraca çıkıp, Hakk’ın Cemalini gördü.
Miracından döndüğünde fakirlerin hâlin sordu,
Gariplerin izin sürüp yola düştüm işte ben.
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10

Sünnes ermiş kâfir bolsa berme âzâr

Köŋli kassıg dil-âzârdın Hudâ bizâr

Allah hakkı andag kulga Siccîn sayyar

Dânâlardın eşisip bu söz aydım mena

Sünnettir; kâfir de olsa verme zarar, incitme.
Katı kalpli, gönül kıran, şikâyetçin Allah’tır.
Böyle kula siccîn hazır, buna şahit Allah’tır.
Duydum bunu ulemadan, söylüyorum işte ben!
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11

Ey köŋül kıldıŋ günâh, hergiz püşeymân bolmadıŋ

Sûfî men dep lâf urup tâlib-i cânân bolmadıŋ

Hayf ömrüŋ ötti bir lahza giryân bolmadıŋ

Sûfî-nakş bolduŋ velî hergiz müselmân bolmadıŋ

Ey gönül günahlar işler, sen asla pişman olmazsın.
“Ben sûfîyim!” der durursun, talib-i canan olmazsın.
Eyvah! Ömrün geldi geçti, bir kez bile ağlamadın.
Şeklen sûfî oldun amma, sen Müslüman olmadın.
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12

Binmediner monnânar “Ene’n-Hak”nı ma‘nâsın

Kân ehnige hân inmin Hak körmedi münâsib 

Rivâyetner bitindi hânin anı binmedi

Mansûr dek evniyânı koydunar dârga asıp

Hiç bir molla bilemedi, “Ene’l-Hakk!”ın manasını,
“Kâl” ehline “hâl” ilminin, Hak, vermedi anlamını.
Çok rivayetler yazıldı, kimse anlamaz hâlini,
Hallaç gibi bir veliyi darağacına astılar.
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13

Âlimmon dop kitab okur ma‘nâ okmaz

Köp âyotniŋ ma‘nâsını horgiz bilmos

Tokobbür mon-monlikni dîni tutmas

Âlim irmos, câhil turur dostlarım a

Âlimim der, kitap okur, anlamaz hiç manasını.
Okur nice ayetleri asla bilmez manasını.
Çoktur kibri, bencilliği, dine uydurmaz halini.
Âlim değil, cahildir o, duyun beni ey dostlarım!
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14

İrâdetsiz icâzetsiz mürşid bolmas

Tarîkatnıŋ yollarını hergiz bilmes

Mübtedi‘dür iradetge lâyık irmes

Andaglardın yırag yırag kaçmak kirek

İradesiz, icazetsiz elbette ki mürşit olmaz.
Tarikatın yollarını bu cahiller asla bilmez.
Müptedi bidatçıdır, bağlanmaya layık olmaz.
Sahte mürşidlerden hayli uzaklara kaçmak gerek.
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15

Bîşek biliŋ bu dünyâ barça halkdın öter a

İnanmagıl malıŋga bir kün koldın keter a

Ata ana karındaş kayan ketti fikir kıl

Tört ayaglıg çûbîn at bir kün senge yeter a

Bilin ki şüphesiz dünya, bütün halktan geçer ha!
Güvenme asla malına, bir gün elden gider ha!
Bir düşün, nereye gitti baban, annen, kardeşlerin, 
Dört ayaklı tahtadan at, bir gün sana da yeter ha!
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Ey dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolur
Gûrge kirip yatsam men bilmem ki hâlim ne bolur
İltip lahidge koysalar arkaga bakmay yansalar
Sorug suâlim sorsalar bilmem ki hâlim ne bolur

Ey kul Ahmed sen bu kün kılgıl ibâdet tün ü kün
Dimegil ömrümdür uzun bilmem ki hâlim ne bolvur 

Ey dostlarım! Ölsem ben, bilmem ki hâlim ne olur?
Mezara girip de yatsam, bilmem ki hâlim ne olur?
Beni mezara koysalar, bakmadan dönüp gitseler,
Sorgu-sualim sorsalar, bilmem ki hâlim ne olur?
Ey Kul Ahmed! Sen bugün gece gündüz ibadet et.
Ömrüm uzun deme sakın, bilmem ki hâlim ne olur?
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Hû halkası kuruldu ey dervîşler keliŋler

Hak sofrası yayıldı andın ülüş alıŋlar

Kâl ilmini okuban hâl ilmige yetiban

Yokluk içre yatıban barlıklardın alıŋlar

“Hû!” halkası kuruldu, ey dervişler geliniz!
Hak sofrası açıldı, ondan nasip alınız.
“Kâl” ilmini okuyup, “hâl” ilmine yetişen,
Yokluk içinde kalıp varlığa yol bulunuz.
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Ne hoş tatlık Hak yâdı seher vakti bolganda

Baldın süçük Hû atı seher vakti bolganda

Seher vakti turganlar cânın fedâ kılganlar

Aşk otıda köygenler seher vakti bolganda

Ne tatlıdır zikrullah seher vakti olanda.
Baldan tatlı zikrullah, seher vakti olanda.
Seher vakti kalkanlar, canın feda ederler,
Aşk odunda yanarlar, seher vakti olanda.
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Âsd câfd kuluŋ keldi dergâhıŋga

Kolum tutup yolga salgil ente’l-Hâdd

Erklik kâdir yığlap keldim bârgâhıŋga

Kolum tutup yolga salgil ente’l-Hâdd

İsyankâr mücrim kulum, Ya Rab! Geldim kapına,
Elim tut, yola ilet, hidayet eden sensin.
Kâdir olan Allah’ım! Ağlayıp geldim sana!
Elim tut, yola ilet, hidayet eden sensin.
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Günâhım bara bara hadden aştı

Kıyâmet kün meni şermende kılma

Başım yastukda ve canım kiterde

Tenim barıp lahid içre yatarda

Sırât atlık güzergâhdın öterde

Kıyâmet kün meni şermende kılma 

Günahım çok, sınırsız, çoğaldı, haddi aştı.
Kıyamet günü beni, mahcup etme Allah’ım!
Mücrim başım yastıkta, can bedenden çıkarken,
Cesedim mezar içre, sana teslim yatarken,
Sırat denen köprüden, kereminle geçerken,
Kıyamet günü beni, mahcup etme Allah’ım!
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Hoş kudretlig Perverdigâr Bir u Barım

Kolum tutup yolga salgıl “Ente’l-Hâdî”

Zâtı ulug Rahmân igem hem Cebbâr’ım

Kolum tutub yolga salgıl “Ente’l-Hâdî”

Kâdir-i mutlak Allah’ım! Sensin benim Birim, Vârım.
Elimden tut, yola ilet, hidayet senden Allah’ım!
Zatı Yüce, Rahman Rabbim! Hem Hâlikım, hem Cebbârım,
Elimden tut, yola ilet, hidayet senden Allah’ım!
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Ente’l-Hâdî ente’l-Hak’nı zskrs dslde

Bslmes nâdân zskrsn aytıb zâhsr tslde

Men men dsgen şeyh-s zamân âb u gslde

Kolum tutup yolga salgıl ente’l-Hâdî

“Ente’l-Hâdî ve Ente’l-Hakk!” zikri kalpte
Ne söylediğini bilmez, cahil zikreder diliyle.
“Ben, ben!” diyen mütekebbir, şeyhlik taslar bedeniyle,
Elimden tut, yola ilet, hidayet senden Allah’ım!
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Ente’l-Hâdî ente’l-Hak’nı zikvi ulug

Hak zikvini vivd eylegen köŋli sınug

Vivd eylemey şeyh-men dise câyı tamug

Kolum tutub yolga salgıl ente’l-Hâdî

Zikirlerin en yücesi “Ente’l-Hâdî, ente’l-Hakk”
Virdeyleyen kulun gönlü kırık olur muhakkak.
Virdi yok şeyhlik taslar, yeri cehennemdir elhak.
Elimden tut, yola ilet, hidayet senden Allah’ım!
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Râhat taşlap cân mihnetin hoşlagenler

Seherlerde cânın kaynap aşlagenler

Hây u heves mâ vü menni taşlagenler

Çın âşıkdur hergiz anı yalganı yok

Rahatını terkeyleyip, elemlerden zevk alan,
Seherlerde can kaynatıp, cananına aş kılan,
Hevâ-yı nefsi reddedip, kibrini yerlere çalan,
İşte budur gerçek âşık, onun asla yalanı yok.
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Alk derdini bî-derdlerge aytıp bolmas

Bu yollarnı akbesi köp ötüp bolmas

Alk gevherin her nâmerdge satıp bolmas

Bî-haberler alk kadrini bilgeni yok

Aşk derdini, dert anlamaz dertsizlere söyleme.
Bu yolların engeli çok, boşa heves eyleme.
Aşk cevheri, her nâmerde satılmaz hiç söyleme.
Gafillerden aşk kıymetin anlayan yok, bilen yok.
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Alkka tültüŋ otka tültüŋ köyüp öldüŋ 

Pervâne dek candın kiçip ahker bolduŋ

Derdge tolduŋ gamge tolduŋ tilbe bolduŋ

Alk derdini sorsaŋ hergiz dermânı yok

Aşk ateşine düşenler, onun ateşinde ölür.
Kelebek gibi can verir, manevi kor ateş olur.
Derd ü gamıyla dolarak, bir deli divane olur,
Aşk derdine çare soran; asla onun dermanı yok.
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Zâhid bolma âbid bolma âşık bolgıl

Mihnet tartıp aşk yolıda sâdık bolgıl

Nefsni tifip dergâhıga lâyık bolgıl

Aşksızlarnı hem cânı yok îmânı yok

Zâhit olma, âbit olma, ne olursun âşık ol!
Derd ü gam u mihnetler çek, aşk yolunda sâdık ol.
Nefsi terkedip Rahman’ın kulluğuna lâyık ol.
Aşksız, dertsiz olanların canı yok, imanı yok.
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Uluğ kiçik yârâblardıb edeb ketti

Kız u za‘îf civâblardıb hayâ ketti

“el-Hayâü mibel-îmab” dep Resûl ayttı

Hayâsız kavm acâyibler boldı dostlar

Büyük küçük kimler varsa ar gitti, edep gitti.
Kız ve erkek tüm gençlerden, utanma, haya gitti.
“Haya imandandır” diyen, Resule ittiba bitti.
Hayasız, arsız bu toplum, bir acayip oldu dostlar.
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Âkil irseŋ garîblerni köŋlin avla

Mustafâ dek ilni kizip yetim kavla

Dünya-perest nâ-cinslerdin boyun tavla

Boyun tavlap deryâ bolup taştım mena

Akıllı Müslüman isen, gariplerin gönlünü al.
Resul gibi beldeler gez, yetimlerin gönlünü al.
Dünya perest soysuzlardan, yüz çevir de Hak yolda kal,
Yüz çevirdim, derya oldum, doldum, taştım işte ben!
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Garîb fakîr yetîmlerni her kim sorar

Râzı bolur ol bendedin Perverdigâr

Ey bî-haber sen bir sebeb özi asrar

Hak Mustafâ pendin iştip aydım mena

Her kim sorar garip, fakir yetimlerin hâlini,
Hak Teala razı olur o sevgili kulundan.
Sen sebepsin ey gafil! Rab, korur kullarını,
Hak Resul’ün öğüdünü duydum, dedim ben işte!
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Muhammed aydılar her kim yetîmdür

Biliŋler ol meni hâs ümmetimdür

Yetîmni körseŋiz ağrıtmaŋızlar

Garîbni körseŋiz dağ etmeŋizler

Resûl-i Kibriyâ der; “Her kim yetimse,
Bilin ki o benim, has ümmetimdir.
İncitmesin onu asla hiç kimse,
Garibi ağlatmaz gerçeği bilse.”
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Tünler yatıp uyumas, tilâvetlig Muhammed

Garîb birle yetîmga mürüvvetlig Muhammed

Yoldın azgan gümrâhga hidâyetlig Muhammed

Mühim tüşse her kimge kiyâfetlig Muhammed

Geceleri uyumaz, tilavetli Muhammed!
Garip ve yetimlere, mürüvvetli Muhammed!
Yoldan sapmış cahile, hidayetli Muhammed!
Muhtaç olan herkese, kifayetli Muhammed!
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Tüni küni uhlamay Hû zikrini aytkanlar

Melâyikler hemrâhı Arş’nı üstide kördüm

Hayr u sehâ kılganlar yetîm köŋlin alganlar

Çehâr-yârlar hemrâhı Kevser lebinde kördüm

Gece gündüz uyumadan “Allah!” diyen zâkirleri,
Meleklere yoldaş olmuş, arşın üzerinde gördüm.
Hayr u hasenât işleyen, yetim gönlü alanları,
Dört Halifenin yoldaşı, Kevser’in başında gördüm.
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Ehl-i düzyâ halkımızda sehâvet yok

Pâdişâhlarda vezîrlerde adâlet yok

Dervîşlerzi duâsıda icâbet yok

Türlük belâ halk üstige yağdı dostlar

Ehl-i dünya insanlarda sehâvet yok, cömertlik yok.
Padişahlar, vezirlerde Hak, hakikat, adalet yok.
Dervişlerin duasının ihlası yok, kabulü yok.
Binbir bela ve musibet, halk üstüne yağdı dostlar.
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Resûl aydı Sahâbeler behil boluŋ

Âhiretka ulanduk siz anuk biliŋ

Rûze tutuŋ namaz okuŋ zekât biriŋ

Cehennem’din özni âzâd kılmak üçün

Resul dedi; “Ey Ashabım! Hakkınızı helal edin!
Ahirete yolculuk var, artık bunu iyi bilin.
Oruç tutun, namaz kılın, infak edip zekat verin,
Cehennemden kendinizi koruyunuz ey can dostlar!”



A H M E D  Y E S E V Î 99

36

Ba‘zı kişi namâz kadrin kaçan bilür

Her namâzda îmân başdan tâze bolur

Salât dise gâfil başın burkâb uyur

Gâfillikdin ömrin yilge satar bolgay

Gafil insan nerden bilsin, namazın kıymetini?
Halbuki her namazında imanı tazelenir.
“Haydi namaza!” denince, atmaz nevm ü gafletini
Esir olur uykusuna, ömrünü yele verir.
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Bu yollarda hârlık-zârlık derkâr irmiş

Tesbîh tehlîl rûze namâz bîkâr irmiş

Yalgançıdın Hüdâ Resûl bîzâr irmiş

Yalgan namâz riyâlarnı taşlasam men

Hak yolunda tevazu, ağlamak lazım imiş,
Ne oruç, tesbih, tehlil, ne namaz kar etmez imiş,
Yalancılardan Allah, Resul de haz etmez imiş.
Artık sahte namazları, riyayı bıraksam ben.
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Çın köŋülde namâz kılgıl Hüdâ bilsün

Halk içinde rüsvâ bolgıl âlem külsün

Tufrak sıfat hârlık tartkıl nefsiŋ ölsün

Himmet birseŋ nefsim yığıp yığlasam men

Gönülden gerçek namazı kıl ki, Rahman’ın bilsin.
Dünyadayken mahcup ol ki, âlem hep sana gülsün.
Toprak gibi hor görün ki, böylece nefsin ölsün.
Himmet ederek nefsimi yenip ağlayayım ben.
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Rûze tutub namâz okub tevbe kılgan

Seher turub Allah teyu kulluk kılgan

Meşâyıhlar hidmetini tamâm kılgan

Andag kullar Hak didârın körer irmiş

Oruç tutup, namaz kıl, Rabbine tövbe eyle,
Seher vaktinde kalk da, Allah’a kulluk eyle.
Meşâyihe hürmeti, hizmeti tamam eyle,
Böyle kullar Hak cemâlin görür işte.
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mEl-Kezzâbu lâ ümmetî” dedi biliŋ Muhammed

Yalgançılar kavmini ümmet dimes Muhammed

Toğrı yürgen kulını Haknı izlep yolını

Râst yürgen kulını ümmet digey Muhammed

“Yalancıdan ümmetim olmaz dedi Muhammed!”
Yalancı olan kavme “Ümmet” demez Muhammed!
Doğru giden kuluna, Hak yolu arayana,
Mustakim olanlara “Ümmetim!” der Muhammed.
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Gâfillerge düzyâ kerek âkıllerge ukbâ kerek

Vâizlerge mizber kerek mezge sez ok kereksez

Hoca Ahmed mezim atım tüzi küzi yazar otım

İkki cihâzda ümîdim mezge sez ok kereksez

Gafillere dünya lazım, akîllere ahiret.
Vaizlere minber lazım, bana Allah’ım gerek.
Gece gündüz yanar oldum, benim adım; Hoca Ahmed,
İki cihanda ümidim, bana Allah’ım gerek!
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Teâlillih âşıklirgi birdi işkın

Şâkir bolup ortip yinıp küydüm meni

İkki âlem közlerimge hişhâş dâne

Körünmedi yilguz Hik'nı süydüm meni

Allah; âşıklara verdi aşkını,
Şükredip tutuştum, yandım ben işte!
Dü cihan gözümde haşhaş tanesi,
Görünmedi Hakk’ı sevdim ben işte!
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“Kul Hüvillih Sübhân Allih” din kimçısı

Rûze nimâz tesbîh tehlîl Hik elçisi

Pîr-i mugân tâliblerni yol bişçısı

Kolum tutup yolgi silgıl “Ente’l-Hâdî”

Din kamçısı “Kul huvellah”, tesbihattır “Sübhanallah!”
Hak elçisi namaz, oruç, tesbih, tehlil, “illallah!”
Pir-i Kâmil, taliplerin yol rehberi, mürşidi,
“Ente’l-Hâdî” elimden tut, sana ilet Ya Allah!
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Pîr-i mugân nazar kılsa bergey devâ

Hây u heves mâ vü menlik bolgay edâ

Andın soŋra Şeytan la‘în sendin cüdâ

Tar lahidde îmân birlen yattı bolgay

Pir-i Kâmil nazar etse müridine, verir deva,
Yok olur dünya hevesi, gider ondan kibr u heva.
Sonra ondan ırak olur, mücrim şeytan-ı laîn,
İman ile varır kabre ve melekler der; “Merhaba!”
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On sekkiz miŋ âlemde bayrân bolgan âşıklar

Tapmay ma‘şûk çerâğın sersân bolgan âşıklar

Her dem başı örkülüp közi balka tilmürüp

“Hû-Hû” tiyü çörgülüp giryân bolgan âşıklar

On sekiz bin âlemde hayran olan âşıklar,
Maşukundan ziyâsız, sersem olan âşıklar.
Her an başı dönerek, gözü halka çevrilmiş,
“Hu, hu!” diye tutuşup, giryân olan âşıklar.
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Köyüp yanıp kül bolgan aşkıda bülbül bolgan

Kisni körse kul bolgan serdân bolgan âşıklar

Yol üstide hâk bolgan sîneleri çâk bolgan

Zikrin aytıp pâk bolgan nâlân bolgan âşıklar

Tutuşup da kül olan, aşkıyla bülbül olan,
Rabbe gerçek kul olan, hem yiğit âşık olan,
Göğsünü parçalamış, yollarda toprak olan,
Zikirle temizlenip, siz ağlayan âşıklar.
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İzzet u ikrnm-ı Kur’nn’nı becn keltürmesem

Bî-edeblik bî-ibnlıg mendin ötse afv kıl

Hazretiŋde men kebi kulnı hatnsı köp irür

Rû siynhlık her hatnlar mendin ötse afv kıl

İzzet u ikrâm-ı Kur’an’ı yerine getiremezsem,
Su-i edep, akılsızlık vaki olsa affeyle!
Huzurunda benim gibi kulun hatası çoktur,
Yüz karası hatalarım var ise sen affeyle!
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Behişt dûzah talaşur talaşmakda beyân bar

Dûzah aytur “Men artuk, mende Fir’avn Hâmân bar”

Behişt aytur “Ne dirsin, sözni bilmey aytursin

Sende Fir‘avun bolsa mende Yûsuf Ken‘ân bar”

Cennet cehennem çekişir, çekişmekte beyan var.
Cehennem der; “Ben üstünüm, bende Firavn, Hâmân var!”
Cennet der ki; “Sen ne dersin, sözü bilmez söylersin.
Sende Firavn varsa, bende Yusuf Kenan var!”
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Dûzah aytur “Mel artuk, bahîl kullar melde bar

Bahîllerliŋ boylıda otlug zelcîr kişel bar”

Behişt aytur “Mel artuk peygamberler melde bar

Peygamberler aldıda Kevser hûr u gılmâl bar”

Cehennem der; “Ben üstünüm, cimri kullar bende var.
Cimrilerin boynunda, ateşten kelepçe var.”
Cennet der ki; “ Ben üstünüm, Peygamberler bende var,
Enbiyanın yanında kevser, hûrî, gılmân var!”



A H M E D  Y E S E V Î 113

50

Dûzah aytur “Men artuk tersâ, cuhûd mende bar

Cuhûd tersâ aldıda türlük azâb-sûzân bar”

Behişt aytur “Men artuk, mü’min kullar mende bar

Mü’minlerni aldıda türlük ni‘met-elvân bar”

Cehennem der; “Ben üstünüm; Hıristiyan ve Yahudi bendedir,
Çün onların her birine türlü türlü azap var!”
Cennet der ki; “ Ben üstünüm, mü’min kullar bendedir.
Ol mü’minlerin önünde türlü türlü nimet var!”
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Dûzah aytur “Men artuk zâlim kullar mende bar

Zâlimlerge berürge zehr ü zakkûm çendân bar”

Behişt aytur “Men artuk âlim kullar mende bar

Âlimlerni köŋlide âyet hadîs Kur’ân bar”

Cehennem der; “ Ben üstünüm, zalim kullar bendedir.
Zalimlere yedirmeye, zehir-zıkkım bolca var.”
Cennet der ki; “ Ben üstünüm, âlim kullar bendedir.
âlimlerin gönlünde ayet, hadis, Kur’an var.”
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Dûzah aytur “Men artuk münâfıklar mende bar

Münâfıklar boynıda otdın işkel-kişen bar”

Behişt aytur “Men artuk zâkir kullar mende bar

Zâkirlerni köŋlide zikrullâh-i Sübhân bar”

Cehennem der; “ Ben üstünüm, münafıklar bendedir,
Münafıkların boynunda oddan tasma, halka var.”
Cennet der ki ; “ Ben üstünüm, zâkir kullar bendedir,
Ol zâkirlerin gönlünde Hak Teala zikri var.”
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Dûzah aytur “Men artuk bî-namâzlar mende bar

Bî-namâzlar boynıda yılan bilen çıyan bar”

Behişt aytur “Men artuk didâr körmek mende bar

Didârını körsetürge Rahîm atlıg Rahmân bar”

Dûzah anda tek turdı behişt özrini aydı

Kul Hoca Ahmed ne bildi bildürgüçi Yezdân bar 

Cehennem der; “ Ben üstünüm, namazsızlar bendedir.
Namazsızların boynunda yılan, akrep, çiyan var.”
Cennet der ki ; “Ben üstünüm, Cemal görmek bende var.
Cemalini göstermeye, ol Rahîm u Rahmân var.”
Cehennem sustu, lal oldu, özür diledi cennetten,
Kul Hoca Ahmet bilmez ki, bir bildiren Allah var.
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Dünya üçün gam yime hakdın özgeni dime

Kişi malını yime Sırât üzre tutar a

Ehl ü ıyâl karındaş hiçkim bolmaydur yoldaş

Merdâne bol garîb bâş ömrüŋ yel dek öter a

Dünya için üzülme, doğru sözden başka deme.
Sıratta tutar yakanı,  asla kul hakkını yeme.
Ne ailen, ne kardeşin, hiç kimse olmaz sana yâr,
Dürüst, garip bir mü’min ol, ömrün yel gibi geçer ha!



A H M E D  Y E S E V Î118

55

Köŋül birmey dünyâga şurû‘ kılmay harâmga

Hak’nı söygen âşıklar halâyıkdın kiçmişler

Haram yigen hâkimler rüşvet alıp yigenler

Öz barmakın tişleben korkup turup kalmışlar

Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama,
İnsanlardan geçmişler, Hakk’ı seven âşıklar.
Haramzade hâkimler, rüşvet alıp yiyenler,
Parmağını ısırıp, korkup dona kalmışlar.
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Ömrim âhir bolganda ne kılgaymen Hudâ’yâ

Cân alguçı kelgende ne kılgaymen Hudâ’yâ

Cân bermekni vehmidin Azâzil’ni zahmıdın

Şefkat bolmasa sendin ne kılgaymen Hudâ’yâ

Ömrüm sona erdiğinde ne yaparım Ey Allah’ım!
Can alıcı geldiğinde ne yaparım Ey Allah’ım!
Can verme korkusundan, şeytanın hilesinden,
Rahmet olmazsa senden ne yaparım Allah’ım?
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Cân bermek işi düşvâr âsân kılgıl yâ Cebbâr

Sendin özge yok gamhâr ne kılgaymen Hudâ’yâ

Cânım cüdâ bolganda tenim munda kalganda

Tahta üzre alganda ne kılgaymen Hudâ’yâ

Can vermek işi çok zor, kolay eyle Allah’ım!
Senden başka gamımı gideren yok Allah’ım!
Ruhum ayrıldığında, bedenim kaldığında,
Teneşire konunca ne yaparım Allah’ım?
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Âciz bolup yatkanda ferişteler kirgende

“Men Rabbük” dep sorganda ne kılgaymen Hudâ’yâ

İltip gûrge koyganda yetti kadem yanganda

Sorguçılar kirgende ne kılgaymen Hudâ’yâ

Acz içinde kabirde melekler geldiğinde,
“Rabbin kimdir?” deyince, ne yaparım Allah’ım?
Dostlarım kabre koyup, yedi adım gidince,
Münkereyn geldiğinde ne yaparım Allah’ım?
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“Men Rabbük” dep turganda kara kündür oşende

Rabbiŋ kimdür degende ne kılaymen Hudâ’yâ

Kul Hoca Ahmed sen bende nefs elkide şermende

Mahşer küni bolganda ne kılgaymen Hudâ’yâ

“Rabbin kimdir?” denince, o an ki kara gündür.
Bu sual karşısında ne yaparım Allah’ım?
Kul Hoca Ahmed kulsun, nefs elinde pişmansın,
Büyük mahşer gününde, ne yaparım Allah’ım?
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Hoş gâyibdin yetüşti yahşı sözüm teberrük

Âşık bolsaŋ ey tâlib riyâzetde beliŋ bük

Tün keçeler uhlamay yaş ornıga kanıŋ tök

Arslan Babam sözlerin işitiŋiz teberrük

Hoş gaipten gelen ses, iyi sözüm teberrük,
Âşık isen ey talip, riyâzette belin bük.
Geceler yaş yerine, gözlerinden kanlar dök.
Aslan Babam sözlerin, işitiniz teberrük.



A H M E D  Y E S E V Î124

61

Arslan Babam aedılar tâliblerde eok ihlâs

Pîriŋ hâzır bolganda ne hacet Hızr u İleâs

Pirge kadem koeganda eâd itme gavsü’l-gıeâs

Arslan Babam sözlerin işitiŋiz teberrük

Aslan Babam buyurdu; “Dervişlerde yok ihlas.
Pirin mevcut olunca, ne gerek Hızır-İlyas.
Pir yoluna girince, anmayın gavsu’l-gıyâs”,
Aslan Babam sözlerin dinleyiniz teberrük.
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Tâlibmen dep ayturlar vallâh billâh nâ-insâf

Nâ-mahremge bakarlar közleride yok insâf

Kişi mâlın yiyürler çün dilleri imes sâf

Arslan Babam sözlerin işitiŋiz teberrük

Ben dervişim diyende vallah-billah yok insaf.
Nâ-mahreme bakarlar, gözlerinde yok insaf.
Kul hakkını yiyenler de, değil gönülleri saf,
Aslan Babam sözlerin, dinleyiniz teberrük.
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Pir hizmutin kılduk dup tâlibmun dup yürurlur

Yiyip harâm harışnı kûlbârıga urarlar

Közluridu numi yok halka içru kirurlur

Arslan Babam sözlurin işitiŋiz tuburrük

“Şeyhe hizmet ettik!” diye, “ben dervişim” diyenler,
Keselerini doldurup, haram lokma yiyenler.
Hissiz, gözleri yaşsız, halka-i zikre girenler,
Aslan Babam sözlerin, dinleyiniz teberrük.
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Zâkirmen dep zûr urar çıkmas köziden yaşı

Dilleride gamı yok nâgeh agrıgay başı

Mekr ü hîle kılurlar ma‘lûm Hudâ’ga işi

Arslan Babam sözlerin işitiŋiz teberrük

Zakirim der yalan söyler, çıkmaz gözlerinden yaşı.
Gönüllerinde derdi yok, ansızın ağrısın başı.
Hile, tuzaklar kurarlar, Allah’a malum işi,
Aslan Babam sözlerin, dinleyiniz teberrük.
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Tâlibmen dep ayturlar köŋlide yok zerre nûr

Çın tâlibni sorsaŋız içi taşı gevherdür

Hakk›a ayân sırları yemişleri safâ nûr

Arslan Babam sözlerin işitiŋiz teberrük 

Ben dervişim diyorlar, gönüllerinde yok nur,
Gerçek derviş cevherdir, verir kalplere huzur.
Sırları Hakk’a malum, gıdaları safa, nur.
Aslan Babam sözlerin, dinleyiniz teberrük.
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Sûretleri sûfî-nakş kıyâmetdin korkmaslar

Fısk u fücur hâsılı günâhlardın hürkmesler

Riyâ tesbîh ilginde yığlap yaşın tökmesler

Arslan Babam sözlerin işitiŋiz teberrük 

Kılık kıyafet sufi, kıyametten korkmazlar.
Fisk u fücûr işlerler, günahlardan ürkmezler.
Riya tesbihi elde, ağlayıp yaş dökmezler,
Aslan Babam sözleri, dinleyiniz teberrük.
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Erenlerni kılganlarnı kılalmasaŋ

Pîrsiz yörüp vird u evrâd bilelmeseŋ

İsti‘ânet tilep duâ alalmasaŋ

Hâs buzurglar seni ne dep duâ kılsun

Erenlerin yaptığını yapmazsan,
Şeyhsiz gezip, virdü evrâd bilmezsen,
Yardım deyip, hayır dua almazsan,
Hayırlılar sana dua eder mi?
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Dâm-ı tezvîr koyup halknı yoldın urduŋ

Şeyhlıg kılıp riyâ birle dükkân kurduŋ

İşret kılıp Şeytân birle devrân sürdüŋ

Dîdârıga seni ne dep revâ kılsun 

Yalan tuzağı kurdun, halkı yoldan çıkardın,
Teşeyyüh edip sahte riya dükkanı kurdun.
Eğlendin, eğlendirdin, şeytanla gün geçirdin.
Hak seni cemaline niçin layık kılsın ki?
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Tevbe kılıp Hakk’a yangan âşıklarga

Uçmah içre tört arıgda şerbeti bar

Tevbe kılmay Hakk’a yanmagan gâfillerge

Tar lahidde katıg azâb hasreti bar 

Tövbe edip, Hakk’a dönen âşıklar,
Cennet içre dört pınarda şerbet var.
Tövbe edip, Hakk’a dönmeyen gafil,
Dar kabirde mutlak azap, hüsran var.
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Uçmah mülkin uman kullar tevbe kılsun

Tevbe kılıp hazretige yavuk bolsun

Hûr u kusûr gılmân vildân hâdim bolsun

Elvân elvân kiyer teşrîf hil‘atı bar 

Cenneti uman kullar, gelsin de tövbe etsin.
Tövbekar olup Hakk’a kul sadakat kesbetsin.
Köşk, huri, ehl-i cennet, onlara hizmet etsin,
Türlü türlü nimetler, şeref elbisesi var.



A H M E D  Y E S E V Î134

71

Tevbe kılgan âşıklarga nûrı irür

Tüni küni sâim bolsa köŋli yarur

Kaçan ölüp gûrga kirse gûrı kiŋrür

Ugan İzi’m Rahîm Rahmân rahmeti bar 

Tövbe eden âşıklara, semalardan nur iner.
Gece gündüz oruç tutsa, kalbine huzur iner.
Ölüp girince mezara, kabri geniş, nur iner,
Kâdir-i Mutlak Rabbimin, sevgisi, rahmeti var.
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bamâz rûze tevbe üzre barganlarga

Hak yolıga kirip kadem koyganlarga

Uş bu tevbe birle anda barganlarga

Yarlıkanmış kullar birlen sohbeti bar 

Namaz, oruç, tövbe üzre müstakim olanlara,
Hakk’ın yoluna girip, orada kalanlara,
Tövbekar mü’min olup, ahrete gidenlere,
Affedilmiş kullarıyla, Hâlik’in sohbeti var.
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Sendin burun yârânlarıŋ kayan kitti

Bu dünyâga meyl kılmay yıglay ötti

Ömriŋ âhir boldı nevbet sanga yetti

Günâhıŋga tevbe kılgıl ey bed-kirdâr

Senden önceki dostların, sor ki nereye gitti?
Bu dünyaya bağlanmadan ağladı, göçtü gitti.
Ömrün şimdi sona erdi, senin de vaktin bitti.
Haramlara batan nefsim tövbe et günahına.
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Aşkı tigse köydürgüsi cân u tenni

Aşkı tigse vîrân kılur mâ vü menni

Aşk bolmasa tanıp bolmas Mevlâ’m seni

Her ne kılsaŋ âşık kılgıl Perverdigâr

Aşk değerse yakar yıkar, hem canı hem bedeni,
Aşk değerse viran eder, kibri, benliği, teni.
Aşk olmazsa tanıyamaz Mevlam kimseler seni,
Beni sana âşık eyle, her ne yapsan ey Rabbim!
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Aşk bâzârı uhug bâzâr sevdâ harâm

Âşıkharga sendin özge gavgâ harâm

Aşk yohıga kirgenherge dünyâ harâm

Her ne kıhsaŋ âşık kıhgıh Perverdigâr 

Aşkın pazarı büyük, orda haram ticaret.
Haramdır âşıklara, rızandan başka gayret.
Aşk yoluna girenler, etmez dünyaya ülfet.
Beni sana âşık eyle, her ne yapsan ey Rabbim!
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Alk sırrını beyân kılsam âlıklarga

Tâkat kılmay balın alıp kiter dostlar

Tag u talka balın urup bî-hod bolup

Ehl ü ıyâl hânumândın öter dostlar 

Aşk sırrını açıklasam, gönlü engin âşıklar
Gücü yetmez başın alıp, çeker gider a dostlar.
Dağa taşa başın vurup, meczup olup sayıklar,
Çoluk çocuk âşiyandan, geçer gider a dostlar.
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Dîdâr üçün cânnı kurbân kılmagunça

İsmâîl dek dîdâr ârzû kılmaŋ dostlar

Candın kiçip tarîkatka kirmegünçe

Âşık men dep yalgan da‘vâ kılmaŋ dostlar 

Allah’ı görmek için canı kurban vermedikçe,
İsmail gibi cemal arzulamayın ey dostlar!
Candan ve serden geçip, tarikata girmedikçe,
“Âşığım”  diye yalan söylemeyin ey dostlar!
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Kul Hoca Ahmed özdin kiçmey da‘vâ kılma

Halk içide âşık men dep tilge alma

Âşıklıgı ulug işdür gâfil bolma

Gâfil bolup Hak dîdârın körmeŋ dostlar 

Kul Hoca Ahmed kendinden geçmeden müddei olma.
Halk içinde ben âşığım diye, diline alma.
Allah aşkı büyük iştir, sakın ha gafil olma.
Gaflet üzre Hak cemali, görülmez ki a dostlar!
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Âşık bolsaŋ Bâyezîd dek özüŋ satkıl

Vallâh billâh dünyâ harâm taşlap atkıl

Kanlar töküp közleriŋdin tünler katkıl

Bir lahzada Şeytân mülki vîrân bolur 

Âşık isen Bâyezîd ol, özünü ver, kendini sat.
Hem vallahi, hem billahi dünya haram fırlat at.
Gözlerinden kanlı yaş dök, uzun gecelerine kat.
Şeytan mülkü apansızın, aldanma ha, harap olur.
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Bu dünyâda fakîrlikni âdet kılgan

Hârlık tartıp meşakkatni râhat bilgen

Kul Hoca Ahmed yahşılarga hizmet kılgan

Kıyâmet kün andag kişi sultân bolur 

Bu dünyada fakirliğe sabredip de alışan,
Her görülen sıkıntıya razı olup barışan,
Hoca Ahmet iyilere hizmet edip yarışan,
Kıyamette böyleleri gönüllere sultan olur.
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Âşık bolsaŋ kiçe kündüz aşk istegil

Tâat kılgıl kiçe kopup hîç yatmagil

Âkıl bolsaŋ nâdânlarga sır aytmagil

Çın dervişler tâatların pinhân kılur

Âşık isen, gece gündüz aşk iste,
İbadetle gece gündüz meşk iste.
Cahillere sırrın verme, sıdk iste,
Gerçek derviş, kulluğu gizli yapar.
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Derviş men dep tâat kılur halk içinde

Riyâ kılıp yügürüp yörer anda munda

Allah üçün tâat kılgan derviş kanda

Çın dervişler tag u çölni mekân kılur 

Ben dervişim diyerek, halk içinde ibadet,
Riya içre dolaşır, gözlerinde hıyanet.
Nerede Allah için ibadet ve riyazet?
Gerçek dervişler dağı çölleri mekan eder.



A H M E D  Y E S E V Î146

83

Kuruk zâhid Hak aşkını közge ilmes

Cennet izlep dîdârını talep kılmas

Âşıklarnı nâlesige kulak salmas

Bu dünyânı arka taşlap atkanı yok 

Kuru zahit, Hak aşkını aramaz.
Cennet ister, Hak cemalin göremez.
Aşk sedasın nedir asla bilemez.
Hubb-ı dünyadan ise vazgeçemez.
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Keliŋ yıglıŋ zâkir kullar zikr itelük

Zâkirlerni Hudâ bî-şek söyer irmiş

Aşksızlarnı îmânı yok ey yârânlar

Dûzah içre tınmay dâyim köyer irmiş 

Gelin toplanın zâkirler, Allah’ı zikredelim.
Hak Teala zâkirleri, şüphesiz sever imiş.
Aşk yoksa, aman da yok, gel akl u fikredelim,
Nar-ı cahiminde hep, kulları yanar imiş.
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Kara kündür uşal sâat ki dünyâdın sefer kılsaŋ

Zen u ferzend mâl u mülkiŋ barısındın güzer kılsaŋ

Seni koymas ecel hergiz niçe hükmiŋ revân bolsa

Hükûmet birle âlemni eger zîr u zeber kılsaŋ 

Bu dünyadan sefer edip, göçtüğün an kara gündür.
Kadın, çocuk, mal ve mülkten geçtiğin an kara gündür.
Kudretin gücün olsa da, ecelin seni bırakmaz,
Bütün dünya senin olsa, öldüğün an kara gündür.
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Hf erresin alıban nefs başıga salıban

Tüni küni tâlibler cânnı kurbân kılıŋlar

Halka içre Hf diŋiz aşk otıga yanıŋız

Ten cân birlen tâlibler tekbîr başlap aytıŋlar 

“Hû!” bıçağını alıp, nefsin başına çalıp,
Gece gündüz dervişler, canını kurban etsin.
Halkada “Hu, hu!” deyip, aşk ateşine yanıp,
Ruh ve bedenleriyle dervişler; Allah desin!
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Meni hikmetlerim kim tutsa muhkem

Hudâ kılgay anı elbette bî-gam

Kirer Cennet içige şâd u handân

Hudâyim eylegey mesrur u şâdân

Kim ki Hikmet’lerimi sağlam tutup uygular,
Allah onu gam, keder, tasadan uzak tutar.
Hakk’ın sonsuz nimetine, mutlu varır cennetine,
Olsun sana cennet kutlu, nail olup  izzetine.
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Çerâg bolup öçmegen din yolıdın yanmagen

Nâ-hak işni itmegen adâletlig Ömer’dür

Miskîn Ahmed kılgıl yâd kılgıl acziŋni bünyâd

Şâyed rûhı şâd kılgay adâletlig Ömer’dür 

Kandil olup sönmeyen, din yolundan dönmeyen,
Zalime yol vermeyen, adaletli Ömer’dir.
Fakir Ahmet yâdeyle, aczin itiraf eyle,
Oku ruhun şadeyle, adaletli Ömer’dir.
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Kahhâr atlıg kahrıŋdın korkup yığlar Hoca Ahmed

Rahmân atlıg rahmındın ümîd tutar Hoca Ahmed

Günâhım köp ilâhım kiçürgey sen günâhım

Barça kullar içinde âsî kuldur Hoca Ahmed

Ol Kahhâr’ın kahrından, korkup ağlar Kul Ahmed!
Ol Rahmân’ın  rahmından  ümitvardır Kul Ahmed!
Günahım çok Allah’ım! Sen bağışla kulunu,
Bütün kullar içinde, âsi kuldur, Kul Ahmed!
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Bîdâr bolgıl ey mü’min seher vakti içinde

Kotkar öziŋni otdın seher vakti içinde

Seherlerde ol güller senâ aytur bülbüller

Kim aytur kim Bir u Bar seher vakti içinde 

Ey mü’min gafil olma, uyan seher vaktinde.
Cehennemden kendini kurtar seher vaktinde.
Seherde açan güller, sena eder bülbüller,
Kim; “Allah var ve birdir” derse seher vaktinde.
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Erenler cemâl körer dervîşler sohbetinde

Erenler meclisinde nûr yağar sohbetinde

Ne tilese ol bulur dervîşler sohbetinde

Her sırlar zâhir bolur dervîşler sohbetinde

Erenler cemal görür, dervişler sohbetinde.
Nur yağar gönüllere, erenler sohbetinde.
Ne dilerse bulurlar, dervişler sohbetinde.
Sırlar ortaya çıkar, yarenler sohbetinde.
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Halâyıknıŋ mezârıga barıp bir bir temâşâ kıl

Ölüglerdin alup ibret kerek bağrıŋ kebâb kılsaŋ

Hemîşe yahşılık kılgıl kitersin uşbu dünyâdın

Kıyâmet âb-ı rûyıga kerek hûn-i ciğer kılsaŋ  

Kulların kabrine git, ibret nazarıyla bak.
Ölümlerinden ders al, tutuştur bağrını yak.
Her daim iyilik yap, bir gün dersin; “el-firâk!”
Kıyamet ahvâline, ciğerinden kanlar dök.
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Niyyet kılduk Ka‘bege rızâ boluŋ dostlarım

Ya ölgeymiz kelgeymiz rızâ boluŋ dostlarım

Niyyet kılduk Ka‘bege hak Mustafâ ravzaga

Nasîb kılgıl barçaga rızâ boluŋ dostlarım 

Niyet ettik Ka’be’ye, razı olun dostlarım!
Ya ölür ya geliriz, razı olun dostlarım!
Niyet ettik Ka’be’ye, Resulün Ravzasına,
Nasip etsin herkese, razı olun dostlarım!
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Ka‘be sarı köçelük zâlimlerdin kaçalük 

Oğul kızdın kiçelük rızâ boluŋ dostlarım

Tilim sorsam karar yok garîb ölse sorar yok

Yimişlerde helâl yok rızâ boluŋ dostlarım 

Ka’be’ye doğru göçelim, zalim kullardan kaçalım,
Oğul-kızdan vaz geçelim, razı olun dostlarım!
Dilimden istesem durmaz, garip ölse soran olmaz,
Taamlarda helal kalmaz, razı olun dostlarım!
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Allah digen bendeni câyın Cennet’de kördüm

Hûr u gılmân cümlesin karşı aldıda kördüm

Tüni küni uhlamay Hû zikrini aytkanlar

Melâikler hemrâhı Arş’nı üstide kördüm

Rabbim Allah! Diyenlerin mekanını cennet gördüm.
Huri, gılman hepisini, O’nun huzurunda gördüm.
Gece gündüz uyumayan, “Hu, hu!” diyen zakirleri,
Meleklere yoldaş olmuş, arşının üstünde gördüm.
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Hayır sehâ mılganlar yetîm möŋlin alganlar

Çehâr yârlar hemrâhı Kevser lebinde mördüm

Kâdî bolgan âlimler para rüşvet yigenler

Andag âlim câyını nâr-ı Semar’da mördüm 

Hayır, cömertlik yapanı, yetim gönlünü alanı,
Dört Halifeyle beraber, Kevser’in başında gördüm.
Kadı olan âlimleri, rüşvet yiyen zalimleri,
Böyle âlimler yerini, cehennem nârında gördüm.
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Müftî bolgan âlimler, nâ-hak fetvâ bergenler

Andag müftî câyını Sırât köfrükte kördüm

Cemâatge barmayin terk-i namâz kılganlar

Şeytan birle bir yerde derk-i esfelde kördüm 

Fakih olan müftüleri, haksız fetva verenleri,
Böylelerin  yerlerini, Sırat Köprüsünde gördüm.
Cami cemaat bilmeyen, namazlarını kılmayan,
Şeytanla dost olanları, cehennem nârında gördüm.
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Zâlim bolup zulm itken mü’minlerni ağrıtkan

Kara yüzlük mahşerde kolın arkada kördüm

Kul Hoca Ahmed kân açtı dürr ü güherni saçtı  

Tıŋlamagan bu sözni gaflet içinde kördüm 

Zalim olup zulmedeni, mü’minleri inciteni,
Mahşerde yüzleri kara, kolunu ters dönmüş gördüm.
Kul Ahmed hazine açtı, inciler cevherler saçtı.
Kim de dinlemeyip kaçtı, ol gaflet içinde gördüm.
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Hak kulları dervîşler hakîkatnı bilmişler

Hakk’a âşık bolganlar Hak yolıga kirmişler

Hak yolıga kirgenler Allah tiyü yörgenler

Erenler izin izlep memleketdin kiçmişler 

Hak kulları dervişler, hakikati bilmişler.
Hakk’a âşık olanlar, Hak yoluna girmişler.
Hak yoluna girenler, Allah deyip gidenler,
Erenleri izleyip, mal u mülkten geçmişler.
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Köŋül birmey dünyâga şurû‘ kılmay harâmga

Hak’nı söygen âşıklar halâyıkdın kiçmişler

Dünyâ meniŋ digenler cihân mâlın alganlar

Kerges kuş dek boluban ol harâmga batmışlar 

Dünyaya gönül vermez, harama el uzatmaz.
Hakk’ı seven âşıklar helalinden yemişler.
Dünya benim diyenler, haram lokma yiyenler,
Akbaba kuşu gibi, haramlara dalmışlar.
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Molln müftî holganlar nn-hak da‘vn kılganlar

Aknı kara kılganlar ol tamugga kirmişler

Tatlıg tatlıg yigenler türlük türlük kiygenler

Altun taht olturganlar tofrak astın kalmışlar

Molla müftü olanlar, haksız dava görenler,
Yanlış karar verenler, cehenneme girmişler.
Tatlı tatlı yiyenler, sırma kaftan giyenler,
Altın tahta binenler, yer altına inmişler.
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Mü’min kullar sedıklar sıdkı birle turganlar

Dünyelıgın sarf itip uçmah hûrın kuçmışlar

Kul Hoca Ahmed bilmişsin Hak yolıga kirmişsin

Hak yolıga kirgenler Hak dîderın körmişler 

Mü’min kullar, sadıklar, sıdka bağrı yanıklar,
Dünya malın harcayıp, hurileri kucaklar.
Hoca Ahmed bilmişsin, Hak yoluna girmişsin.
Hak yoluna girenler, Hak cemâlin görmüşler.
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Aşk sırrını beyân kılsam bu âlemde

Bî-haberler işitip kulak tutkanı yok

Hak yâdını kimge aytay heme gâfil

Mü’min men dep bu dünyâdın ötkeni yok 

Aşkın sırrın açıklasam, bu âlemde inanan yok.
Gafillerden dinleyecek, Hakk’a bağlı insanlar yok.
Hak zikrini kime desem, ne yazık ki, herkes gafil,
“Mü’minim” deyip dünyadan vaz geçen yok, bilen de yok.
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Îşân, şeyh hoca mollâ dünyâ izler

Ol sebebdin pâdşâhlarga yalgan tüzler

Âyet hadîs sözin koyup mâlnı közler

Hak yolıda hergiz mihnet tartkanı yok

Sufi, şeyh, molla, hoca, dünya peşinde koşar.
Sultana yalan söyler, isyan üzere yaşar.
Kur’an sünnet terk edip, dünya malına tapar,
Hak yolunda meşakkat, elem çekeni de yok.
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Cenâzeŋni ulug kiçik köterseler

Gûristânga karap seni yörütseler

Yitmiş yirde suâl sorsa ferişteler

Bir bir anı cevâbını birmek kerek

Büyük küçük farketmez, cenazen götürseler,
Mezarlığa bırakıp, yalınız terk etseler.
Yetmiş kez ayrı ayrı soru sorsa melekler,
Her bir suale tek tek cevap vermek gerekir.
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Ömriŋ âhir bolgusıdur bir kün tamâm

Bu iş birlen barsaŋ eger dârü’s-selâm

Helâl koyup yigen bolsaŋ dâyim harâm

Azâbını barıp anda tartmak kerek 

Unutma, senin ömrün, bir gün sona erecek.
Salih amelle giden cennetine gidecek.
Helali bırakıp da, kim ki haram lokma yer,
Cehennem azabını, hiç şüphe yok çekecek.
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Ayâ dostlar âhir zamân boldı körüŋ

Bî-dîn kâfir bu âlemge toldı körüŋ

Hak kullugın koyup barça fâsık boldı

Anıŋ üçün Kahhâr gazab kıldı körüŋ 

Ey benim aziz dostlarım! Ahir zaman oldu görün.
Dinsiz, kâfir, nice facir, bu âleme doldu görün.
Hakk’a kulluğu bırakıp, herkes fasık oldu görün.
Onun için Kahhâr olan, azap etti işte görün.
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Sufiyâ bî-gnm yörersin dâne-i tesbîh nlıp

Dünyâgn mnğrûr bolup dîn işini nrkn snlıp

Korkkıl imdi korkkıl imdi Hudâ’gn ynlbnrıp

Sûfî-nnkş bolduŋ velî hergiz müselmân bolmndıŋ

Ey Sufi!  Elinde tesbih gamsız, dertsiz yürürsün.
Dünyaya aldanıp sen dine bigâne durursun.
Kork şimdi günahlarından, yalvar yakar Allah’a,
Derviş kılıklı oldun, asla mü’min değilsin.
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Ahmedâ sen sûfî bolsaŋ sûfîlig âsân imes

Hak Rasûl sûfî bolup dünya mâlın söygen imes

Dünyânı söygen kişi bî-şek biliŋ insân imes

Sûfî-nakş bolduŋ velî hergiz müselmân bolmadıŋ

Ey Ahmet! Sufi olsan, sufilik kolay değil.
Peygamber sufi idi, sevmiyordu dünyayı.
Dünyayı seven kişi, şüphesiz insan değil,
Sufi kılıklı oldun, asla mü’min değilsin.
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Kâdî müftî mollâlar şerî‘at dergâhını

Ârif âşık alıpdur tarîkatnı erkini

Amel kılgan âlimler dînimizni çerâğı

Burâk miner mahşerde eğri koyar börkini

Mollalar, kadı, müftü, şeriat kapısında.
Âşık, ârif olanlar tarikat kapısında.
İlmiyle amil olan, âlimler din kandili,
Mahşerde bineklidir, nurlu tacı başında.
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Rehnümâdur Hoca Ahmed, gülistân-ı ma‘rifet

Sözler sözi hakîkat açar köŋül mülkini

Miskîn za‘îf Hoca Ahmed yetti puştiŋga rahmet

Fârsî tilni biliben hûb aytadur Türkî’ni 

Mürşittir Hoca Ahmet, hakikat bahçesinde.
Hep gerçekleri söyler, açar gönül mülkünü.
Fakirdir Hoca Ahmet, yedi ceddine rahmet,
Farsçayı bilir lâkin, güzel söyler Türkçeyi.
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Tarîkatga şerî‘atsız kirgenlerni

Şeytân kelip îmânını alur irmiş

Uş bu yolnı pîrsiz davâ kılganlarnı

Sersân bolup ara yolda kalur irmiş 

Tarikata şeriatsız girenler,
Şeytan gelip imanını alırmış.
Şeyhsiz olup, bu yollarda gidenler,
Sersem olup ara yolda kalırmış.
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Tarîkatga siyâsetlig mürşid kerek

Ol mürşidge i‘tikâdlıg mürîd kerek

Hizmet kılıp pîr rızâsın tapmak kerek

Mundag âşık Hak’dın ülüş alar irmiş

Tarikate sağlam mürşitler gerek,
Ol mürşide, sâdık müritler gerek.
Hizmetle pir rızasın almak gerek,
Böyle âşık, Hak’tan nasip alırmış.
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Hoşlnmnydur âlimler sizni nygnn Türkîni

Âriflerden işitseŋ nçnr köŋül mülkini

Âyet hndis mn‘nâsı Türkî bolsn muvâfık

Mn‘nâsıgn yetkenler yerge koynr börkini  

Hoş görmüyor âlimler, sizin güzel Türkçeyi.
Âriflerden dinlesen, açar gönül ilini.
Ayet, hadis manası, Türkçe olsa uygundur,
Manasını bilenler, öne eğer başını.
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Uş bu yolga ey birâder pîrsiz kirme

Hak yâdıdın lahza gâfil bolup yürme

Mâsivâga âkıl irseŋ köŋül birme

Şeytân-laîn öz yolıga salur irmiş

Ey kardeşim! Sen bu yola, şeyhsiz, mürşitsiz çıkma.
Hakk’ın rızasından gafil, sakın yâd ellere gitme.
Akıllı kul isen şayet, mâsivâya gönül verme.
Şeytan aleyhi’l-lane, yoluna sevk eder imiş.
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Eyâ dostlar hiç bilmedim men yolumnı

Saâdetga bağlamadım men belimni

Mâsivâdın hiç yığmadım men tilimni

Nâdânlıkım meni rüsvâ kılur irmiş 

Ey dostlarım! Hiç bilmedim yolumu!
Saadete bağlamadım belimi.
Masivadan hiç çekmedim dilimi.
Cahilliğim beni rüsvay edermiş.
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Şerî‘atnı tarîkatnı biley diseŋ

Tarîkatnı hakîkatge ulay diseŋ

Bu dünyâdın dürr ü gûher alay diseŋ

Cândın kiçen hâsları alur irmiş 

Şeriatı, tarikatı bileyim desen,
Tarikatı hakikate bağlayım desen,
Bu dünyadan inci, cevher alayım desen,
Candan geçen canı, seçkinler alırmış.
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Âşık kullar kiçe kündüz hergiz tınmas

Bir sâati Hak yâdıdın gâfil bolmas

Andag kulnı Sübhân igem zâyi‘ koymas

Duâ kılsa icâbetlig bolur irmiş 

Gece gündüz dinlenmez âşık kullar.
Bir an zikr-i Hak’tan gafil olmazlar.
Rabbimin zayi etmediği kullar,
Dua etse, duası kabul olurmuş.
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Vâh derîgâ keçti ömrüm gaflet bilen

Sen keçürgil günâhlarım rahmet bilen

Kul Hoca Ahmed senge yandı hasret bilen

Öz özige özi yanıp köyer irmiş

Vah! Ne yazık, geçti ömrüm gaflet ile,
Sen affeyle günahlarım rahmet ile.
Hoca Ahmet sana döndü hasret ile,
Kendi kendine döner, kendisi yanar imiş.
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Yesevî hikmetin dânâ işitsün

İşitkenler heme maksûdga yetsün

Cevâhir kânıdın bir nükte alsun

İşitmegen barı hasrette kalsun

Hep âlimler dinlesin YESEVİ HİKMET’ini,
İşitenler öğrensin maksat ve gayesini.
Satın alsın cevheri, bu maden nimetini,
Dinlemeyen gafiller, hepsi hasrette kalsın.
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Meni hikmetlerim kand ü aseldür

Heme sözler içinde bî-bedeldür

Meni hikmetlerim in‘âm-ı Allah

Seher vaktde dise estağfirullah 

Benim Hikmet’lerim; şekerdir, baldır.
Tüm sözler içinde paha biçilmez.
Benim hikmetlerim nimet-i Hak’dır,
Seher vakti, tövbe eden geçilmez.
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Meni hikmetlerim derdsizge aytmaŋ

Bahâsız gevherim nâdânga satmaŋ

Yesevî hikmetin kadrige yatkıl

Hum-i aşkdın meyi bir katre tatkıl

HİKMET’leri okumasın dertsiz, muhabbetsiz kişi.
Paha biçilmez cevherler, değil elbet cahil işi.
Yesevi Hikmetlerin kadrini bilse her kişi,
Aşk küpünden bir damla tatsın, cezbede kalsın.
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Pir rızâsı Hak rızâsı bolur dostlar

Hak Teâlâ rahmetindin alur dostlar

Riyâzatda sır sözidin bilür dostlar

Andag kullar Hakk’a yavuk bolur irmiş 

Pir rızası, Hak rızası olur dostlar.
Hak Teala rahmetinden verir dostlar.
Riyazette sır sözünü bilir dostlar,
Böyle kullar Hakk’a yakın olur imiş. 
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