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SUNUŞ

Malumlarınız, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 
(UNESCO) genel kurulunda Kasım 2015’te yapılan toplantıda Kaza-
kistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın destekleriyle Türk dünyasının ortak 
atası olan büyük mutasavvıf Hoca Ahmed Yesevî’nin ölümünün 850. 
yıldönümü vesilesiyle 2016-2017 sezonu “Hoca Ahmet Yesevî Yılı” ola-
rak ilan edildi. 

2016-2017 sezonunun UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevî 
Yılı ilan edilmesi bizler için çok önemli bir adım olmuştur. Bu girişim 
sayesinde, milliyetimizi ve Müslümanlığımızı borçlu olduğumuz Ah-
med Yesevî’nin, Türkiye’de daha iyi tanıtılmasına da bir vesile olur dü-
şüncesiyle birçok faaliyet gerçekleştirdik.

Büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu Ahmed Yesevî kim? 
Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız.” 
sözünü kendimize rehber edinerek, Hoca Ahmed Yesevî’nin başta 
gençlerimiz ve gelecek nesillerimize tanıtılması bizler için manevî bir 
sorumluluk olmuştur.

Yıl içerisinde Hoca Ahmed Yesevî adına düzenlediğimiz sempoz-
yumlar, paneller, çalıştaylar, kongreler, konferanslar, resim sergileri ve 
Ahmed Yesevî’nin eserlerinin baskılarının yanı sıra, insanların onun 
hikmetlerini daha iyi anlamaları için “Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri” prog-
ramlarını başlattık. 2016 yılı Ocak ayında başladığımız programlarımı-
zın ilkine Mütevelli Heyet Üyemiz Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi Sayın Doç. Dr. İbrahim Kalın konuş-
macı olarak davet edildi. Kendileri “Ahmed Yesevî Hüküm ve Hikmet” 
başlıklı bir konuşma yaptı. Bu programın ardından Başkanlığımız ta-
rafından baskısı yaptırılan ve Hoca Ahmed Yesevî’nin bugüne kadar 
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bulunan hikmetlerinin Arap harfli Çağatay Türkçesi orijinallerinin ve 
Türkçelerinin yer aldığı “Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî” kitabını 
da katılımcılara hediye ettik.

2016 yılı Ocak ayında başlattığımız bu programları her ay düzenli 
olarak gerçekleştirdik. Sohbet konuşmacılarını Hoca Ahmed Yesevî ala-
nında uzman akademisyen ve tasavvuf çalışmaları yapan önemli isimleri 
davet ederek gerçekleştirdik. 

Bu kitapta, Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri programına konuşmacı ola-
rak katılan Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Beşir 
Ayvazoğlu, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kara, Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Tatcı, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mehmet Demirci, 
Dr. Hayati Bice, Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, 
Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Necdet To-
sun, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya ve Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu’nun 
konuşmalarına yer verdik.

Kitabın metinlerinin ortaya çıkmasında emeği geçen başta bütün 
konuşmacılarımıza ve editörlük aşamasında desteklerini esirgemeyen 
Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e üniversitem ve şahsım adına en kalbî şük-
ranlarımı sunuyorum.  

Prof. Dr. Musa Yıldız
Mütevelli Heyet Başkanı
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ÖNSÖZ

Bismi’llâh dip beyân eyley hikmet aytıp        Besmeleyle başladım, ne hikmetler söyledim,
Tâliblerge dürr ü güher saçtım muna            İnci, cevher, hikmeti, isteyene saçtım ben
Riyâzetni katığ tartıp kanlar yutup             Ne riyazetler çekip, kanları yudumladım,
Min defter-i sânî sözin açtım muna            İkinci defterimin, sözlerini açtım ben.

Hoca Ahmed Yesevî (ö.562/1166), gerek yaşadığı dönem insanları 
üzerinde, gerekse daha sonraki asırlarda, hem yaşadığı coğrafyada hem 
de dünyanın farklı yerlerinde çok önemli etkiler bırakmış büyük bir 
şahsiyettir. Onun İslam inancından ve Hz. Muhammed’in örnek şah-
siyetinden beslenen fikirleri ve yaşam tarzı; yazdığı eserler, yetiştirdiği 
talebeler ve kurucusu olduğu Yesevî tarikatına mensup dervişler aracılı-
ğıyla, Avrasya coğrafyasındaki bir çok ülkede, Anadolu’da, Balkanlarda 
ve Kuzey Afrika’da etkili olmuş ve hâlen olmaya devam etmektedir. 

Hoca Ahmed Yesevî’nin en önemli özelliği tasavvufî yönü yani mu-
tasavvıf oluşudur. O, Arslan Baba ve Yusuf Hemedânî’nin rehberliğin-
de tamamladığı seyr u süluku sonrasında, memleketi olan Yesî şehrinde 
kurduğu dergahta mürşid-i kamil olarak insanları yetiştirmeye ömrünü 
adamıştır.  Adına nispet edilen Yesevîyye tarikatı, kendisinden sonra 
gelen Nakşîlik, Bektaşîlik, Halvetîlik, Mevlevîlik gibi bir çok tasavvuf 
yolunu da etkileyen önemli bir tasavvuf ekolüdür. Yesevîliğin tasavvuf 
tarihimiz açısından en önemli özelliği ise, Türklerde kurulan ilk tarikat 
oluşudur. 

Ahmed Yesevî’nin mutasavvıf kimliğinin yanısıra bir başka önem-
li özelliği, onun aynı zamanda şair oluşudur. O, Kur’an ve sünnetin 
kaynaklık ettiği ve hayatını şekillendiren inanç, ibadet, ahlak ve mu-
amelat esaslarını, muhataplarının anlayacağı bir dilde manzum olarak 
ifade etme yolunu tercih etmiştir. Her mutasavvıf şairde olduğu gibi, 
Ahmed Yesevî de şiiri, düşüncelerini etkili bir şekilde dile getirmek için 
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araç olarak görmüştür. Onun anlam itibariyle çok değerli olan şiirlerine 
Hikmet adı verilmiş ve bu şiirlerin toplandığı eseri de Dîvân-ı Hikmet 
adıyla tanınmıştır. O hikmetlerinde kullandığı tarihî Türkçe ile Türk di-
linin edebiyat dili olarak gelişmesine de çok önemli katkılar sunmuştur.  
Bu bakımdan Anadolu Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Yunus 
Emre ve onun takipçileri üzerinde de Hoca Ahmed Yesevî’nin etkisi 
kabul edilmektedir. 

Ahmed-i Yesevî’nin dinî anlayışını tanıyabilmek için en temel kay-
nak Dîvân-ı Hikmet adlı eserdir. Ahmed Yesevî, hikmetlerinde tevhid 
inancının gereği olarak Allah’ın birliğinden ve O’na sevginin değerin-
den bahsetmiş; İslam dinini insanlığa tebliğ eden Hz. Muhammed’e 
duyduğu sevgiyi ve onun sünnetine bağlanmanın önemini ısrarla vurgu-
lamıştır.   İmân esasları; ibâdetler, bütün ibâdetleri eksiksiz yerine getir-
mek gerektiği; Kur’ân ve Sünnet’e kayıtsız olarak tâbi olmanın önemi; 
tarîkata girmenin ve bir mürşide bağlanmanın zorunluluğu vb. konular 
da hikmetlerde anlatılmıştır. Aynı zamanda şerîat, tarîkat, marifet ve 
hakîkat makamları; bu makamlara ulaşabilmek için, en baştaki şerîat-
tan, yani dînin emir ve yasaklarından ayrılmamanın lüzumu; nefsi ıslâh 
etmenin yolları, nefsin isteklerine uymanın, benliğe ve dünyaya esir ol-
manın zararları; takvâ, tevâzu, iyiliği emr, kötülükten nehiy, ihlâs, haram 
ve helale riayet, günahtan kaçınma, dua, tövbe, kanaat gibi iyi haller de 
hikmetlerde anlatılan konular arasındadır.

Ahmed Yesevî, Hikmetlerinde dinî konuların yanısıra, toplumu ilgi-
lendiren konularda da sosyal içerikli mesajlar vermiştir. Yetimleri garip-
leri hor görmenin kötülüğü; garip ve yetimlere sahip çıkmanın Müslü-
manın vazifesi olduğu; kafir bile olsa insanlara zarar vermemek gerek-
tiği; gönlü kırıklara merhem olmak, mazluma yoldaş olmanın önemi; 
kişi malını yemek ve nâmahreme bakmanın kötülüğü; kadıların rüşvet 
almasının ve idarecilerin zâlim olmasının zararları vb. hikmetlerde anla-
tılan bu tür konulardan bazılarıdır.

Sizlere sunduğumuz bu kitabın oluşmasında, Türk milletinin dinî ve 
toplumsal hayatında derin izler bırakmış olan Hoca Ahmed Yesevî’yi 
insanımıza iyi tanıtmanın önemli bir hizmet ve aynı zamanda bir görev 
olduğu bilinci etkili olmuştur. Böyle bir bilince sahip olan Hoca Ah-
met Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin aldığı kararla 2016 yılında 
TİKA işbirliğinde başlatılan ve aylık olarak devam eden Dîvân-ı Hik-
met Sohbetleri kayıt altına alınmış; daha sonra bu konuşmalar çözümle-
nerek yazarları ve tarafımca gözden geçirilmiş ve kitap olarak siz değerli 
okuyucularımızla buluşması sağlanmıştır.
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Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Musa Yıldız Hocanın Sunuş yazısında da ifade edildiği gibi, bu kitapta, 
2016-2017 yılı içerisinde birbirinden değerli on altı bilim insanı tarafın-
dan yapılmış konuşmaların çözümü sizlere sunulmuştur. Bu konuşma-
ların, bizlerin Hoca Ahmed Yesevî’yi ve onun temsil ettiği sahih İslam 
anlayışını anlamamıza ve gönül dünyamızı zenginleştirmeye vesile ol-
masını;  Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. 

Bu sohbetlerin düzenlenmesine karar veren Mütevelli Heyet Üye-
lerine, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a, salonlarını bu 
toplantılar için açan TİKA yetkililerine; bu toplantıları takip eden din-
leyicilere ve tüm Hoca Ahmed Yesevî dostlarına hürmet ve muhabbet-
lerimi arz ederim.     

Prof. Dr. Zülfikar Güngör
Editör

Ocak 2018, Ankara
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri -1
Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim KALIN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü/
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Hüküm ve Hikmet
Sevgili Yesevî dostları! Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

UNESCO’nun 2016 yılını Ahmed Yesevî yılı ilan etmesi münase-
betiyle biz de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
olarak bir dizi faaliyeti planlamayı uygun gördük.  UNESCO’nun bu 
kararının bu yıla denk gelmesi hakikaten güzel bir tevafuk oldu. Zira 
biz bu faaliyetleri uzun zamandır planlıyorduk. Özellikle bu Divan-ı 
Hikmet Sohbetleri’ni Ankara’da ve daha sonra yurdumuzun diğer illerin-
de gerçekleştirecek şekilde bir program yapalım demiştik. Böylece hem 
Yesevî geleneğinin faziletini, bereketini bu topraklara taşırız, hem de 
bu vesileyle Ankara’nın da fazla bürokratik, fazla devlet kimliğini biraz 
daha kökenine inip, daha derindeki felsefi varlık konularını ele alma im-
kânı buluruz demiştik. UNESCO’nun kararına denk gelmesi de hoş bir 
tevafuk oldu. Musa Hocamın da ifade ettiği gibi bu yıl içerisinde Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak bir dizi faaliyet planlıyo-
ruz. Bunu tabii daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve 
diğer kuruluşlarımızla beraber genişleteceğiz. Müsaade ederseniz ben 
bu faaliyetlere tekrar girmeden direkt Ahmed Yesevî, hüküm ve hikmet 
başlıkları çerçevesinde sizinle birkaç hususu paylaşmak istiyorum.

Hoca Ahmed Yesevî, ilim, irfan ve maneviyat geleneğimizin büyük 
çınarlarından biridir.  Hakk’a yürüdüğü 12. yüzyılın ikinci yarısından (ö. 
1166-67 ya da daha sonrası) bu güne, Orta Asya steplerinden Mezopo-
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tamya’ya, Anadolu topraklarından Balkanlara yayılan geniş coğrafyada 
bir mürşid, bir gönül insanı, bir sanatkar olarak yolumuzu aydınlatmış-
tır. Onun açtığı yoldan yürüyen Tapduk Emre, Yunus Emre, Mevlana 
Celaleddin-i Rumî, Sadreddin Konevî, Davud el-Kayserî, Hacı Bek-
taş-ı Velî, Sarı Saltuk, Baba İlyas, Somuncu Baba, İbrahim-i Gülşenî, 
Niyazî-i Mısrî gibi büyük arifler, Anadolunun irfan medeniyetini inşa 
etmiş ve akıl ile imanın, aşk ile aşkın olanın, ilim ile ahlakın, inanç ile 
erdemin ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermişlerdir. Yesevî yolunun 
bayraktarlığını yapan Horasan Erenleri ve Anadolu Erenleri, etnik, coğ-
rafi ve kültürel farklılıkları manevi bir zenginliğe dönüştürmüş ve bin 
yıllık medeniyet yürüyüşümüzün ilk adımlarını atmışlardır.

Ahmed Yesevî’nin ölümsüz eseri Dîvân-ı Hikmet, kendisinden sonra 
gelişecek olan bu büyük medeniyet paradigmasının en mümtaz örnekle-
rinden biridir. Zaman ile mekanı, insan ile evreni metafizik bir bütünlük 
içinde ele alan Hoca Ahmed Yesevî, zahir ile batının, mana ile sûretin, 
hüküm ile hikmetin ancak doğru bir ontolojik ve epistemik çerçevede 
ele alındığı zaman insanı hakikate ve kurtuluşa ulaştırabileceğini söyler. 

Aristo, Metafizik adlı eserine “bütün insanlar tabiatı gereği bilmeyi 
arzular” (980a) önermesiyle başlar. İnsanı, diğer varlıklardan ayıran te-
mel özelliğinin “bilme arzusu” olarak tanımlanması önemlidir. Zira bu 
basit gibi görünen tanımda, bilmek ve istemek; ilim ve irade bir araya 
getirilmiştir. Her kıymeti hâiz bilme eylemi gibi, insanın bir şeyi gerçek 
manada bilmesi de ancak onun mahiyetini ve varlık sebebini bilmekle 
mümkündür. Fakat bilmek için de irade etmek, istemek, bilginin peşin-
de gitmek gerekir. Dolayısıyla bilgi ve özgürlük, insanın fıtratı gereği 
birbirinden ayrılamaz. Bilmek ve istemek eylemlerinin fıtratın bir par-
çası olması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Zira tek 
başına bilmek yetmez; insanın neyi istediğini de bilmesi gerekir. 

Ahmed Yesevî’ye göre gerçek manada aklını kullanan kişi, neyi ara-
dığını da bilir. Pir-i Türkistan, Dîvân-ı Hikmet’te şöyle der:

“Gafillere dünya gerek, akillere ahiret gerek
Vaizlere minber gerek, bana sadece (Allah’ım) sen gerek
Hoca Ahmet benim adım, gece gündüz yanar korum
İki cihanda ümidim, bana seni gerek.” (Dîvân-ı Hikmet, Seçmeler, 41, 

s. 104)

Ahmed Yesevî ve onun yolundan giden Müslüman bilgeler, insanın 
ancak hak ve hakikat ile irtibat kurduğu zaman akıl, erdem ve özgür-
lük sahibi bir varlık olabileceğini söylemişlerdir. İnsanın yeryüzündeki 
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serüveni, hakikat bilgisini aramakla başlar. Bunun en açık ve sarsıcı ifa-
desi de, “Oku!” emridir. Hangi meslek ve meşrepten olursa olsun insan, 
bilmeden ve hür iradesini kullanmadan sorumluluk sahibi olma maka-
mına ulaşamaz. Akıl ve iradeden yoksun bireyler, dinen de hukuken de 
sorumlu kabul edilmezler.

İlahi dinler insanların imanlı, ahlaklı ve erdemli yaşamasını temin 
edecek kurallar koyar. Haram ve helaller dediğimiz bu kurallar manzu-
mesi kaynağını, dinin asıl gayesine hizmet etmek isteyen bir idrakten 
alır. Temel hükümler ve ilkeler sadece kural olsun diye konmamıştır. 
Mekasidü’ş-şeria olarak bilinen, bugün ‘dinin gayeleri’ diyebileceğimiz ve 
her amelin arkasında yatan asıl neden, ‘hikmet’tir. Hikmet, bize yaptı-
ğımız her işin manasını ve gayesini anlatır. Hikmet olmadan emirler ve 
yasaklar, basmakalıp formel kurallar hâline gelir. 

Hukukun koyduğu hükümler ‘Ne?’ ve ‘Nasıl?’ sorularına cevap arar-
ken hikmet, ‘Niçin?’ sorusunu yanıtlar. “Neyi nasıl yapmalıyım?” sorusu 
elbette önemlidir. İnsan karnını doyurmak için de; bir müzik eseri bes-
telerken de ‘Ne?’ ve ‘Nasıl?’  sorularının cevapları mucibince hareket eder 
ve ortaya bir iş, ürün, eser koyar. Fakat “Niçin yapmalıyım?” sorusu, bü-
tün soruları anlamlı hâle getiren temel sorudur. ‘Neden?’ yahut ‘Niçin?’ 
sorusunu cevaplamadan yaptığımız hiç bir eylemin anlamlı hâle gelmesi 
mümkün değildir. Hükümler, kurallar, emir ve yasaklar, varlık sebebini 
hükmün ötesindeki hikmetten alır. 

Burada meselenin özüne geliyoruz: Bugün insanlığın ve hassaten İs-
lam dünyasının temel sorunu, ‘hüküm ile hikmet’ arasındaki dengeyi 
kaybetmiş olmasıdır. Hayatımızda ne çok hüküm var ama ne kadar az 
hikmet var… 

Etimolojik olarak hikmet sözcüğü Arapça’da ‘sınırlama veya önle-
me’ anlamına gelen ‘h-k-m’ kökünden gelir. Hikmet, bizi cehaletten, 
ayıplanacak iş yapmaktan ve adaletsizlikten koruyan şey demektir. Aynı 
kökten türeyen “hüküm” sözcüğünün de benzer bir anlamı var. Hüküm 
olarak ortaya konan ilkeler, bizi açık bir şekilde yanlıştan korumayı 
amaçlar. Bir şeyin “muhkem” olması, belirsiz ve zayıf hükümler karşısın-
da onun açık-seçik ve sapasağlam olmasına atıfta bulunur. Kısaca ifade 
etmek gerekirse hüküm, aklımızla hata yapmamızı ve ahlaken yanılma-
mızı önler. Hüküm-hikmet söz konusu olduğunda ‘Nasıl?’ ve ‘Niçin?’ 
soruları da birbirini bütünler hâle gelir. 

Amellerin mana ve gayesinin nasıl belirleneceği konusu, İslam dü-
şünce geleneğinde etraflı bir şekilde ele alınmıştır. Bazı ekollere göre bir 
şeyin iyi veya kötü olmasının yegane sebebi, Allah’ın iradesidir. Her tür 
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hükmün kaynağı yalnızca O’nun iradesi ve takdiridir. Yalan söylemek ve 
zulmetmek yanlıştır, zira Allah böyle emretmiştir. Aynı sebeple, hayırse-
verlik veya dürüstlük iyidir, zira Allah öyle takdir etmiştir.

Aralarında arif, filozof ve mutasavvıfların da bulunduğu Müslüman 
mütefekkirlere göre ise Allah-u Teala’nın, bir şeyi iyi veya kötü emret-
mesi ile, o şeyin tabiatı arasında bir tenakuz yoktur. Allah yalan söy-
lemeyi yasaklamıştır; çünkü yalan söylemek tabiatı itibarıyla kötü bir 
eylemdir. Allah adaleti emretmiştir; çünkü adalet özünde iyi bir ilkedir. 
Bu durum Allah’ın kudretini sınırlamaz; zira Allahu Teala her şeyin 
zaten mutlak yaratıcısıdır. 

Kur’an’a göre Cenab-ı Hak, hikmet ve gayeyle hareket eder. Allah, 
kullarından hakikat, adalet ve merhamete aykırı hiçbir şey istemez. 
Mefhum-ı muhalifiyle söyleyecek olursak Cenab-ı Hakk’ın, Peygam-
berleri vasıtasıyla kullarına gönderdiği bütün emir ve yasakların teme-
linde hakikat, hikmet ve merhamet vardır. Kullarına Rahman ve Rahim 
nazarıyla bakan ve onları el-Vedud ismiyle seven Allah, “hiç kimseye 
taşıyamayacağı bir yük yüklemez”. 

Her emir ve yasağın arkasında yatan hikmeti keşfetmek, bu yükü 
taşımak için doğru vasıtaları kuşanmak demektir. Hikmet olmadan hü-
küm de anlamsız hâle gelir. Bizi amaca götüren araçların da doğru, sahih 
ve meşru olması gerekir. Zira eskilerin dediği gibi “kem âlât ile kemâlât 
olmaz”.

Hikmet; idrak, doğruluk ve merhamet demektir. Hikmet, inan-
cımızın ve amellerimizin metafizik ve ruhanî boyutunu ortaya koyar. 
Doğruluk ve dürüstlük içinde yaşayabilmemiz için bizi hakikate sevk 
eder. Hikmet, yaptıklarımıza bir anlam ve amaç verir. Bugün bu hikmet 
anlayışını yeniden keşfetmemiz gerekiyor. ‘Niçin?’ sorusuna cevap ve-
rilmediği sürece, dini hayat formel ve şekli kuralların ötesine geçemez. 
Kur’an’ın yüzlerce ayeti, inananları evrene ve kendilerine bakarak her 
şeyin anlamını ve gayesini idrak etmeye davet eder. Allah, hiçbir şeyi 
amaçsız yapmıyorsa, insanların da herhangi bir şeyi amaçsız ve gayesiz 
yapmasını istemez. Yaptığımız her işin bir anlama, amaca ve hikmete 
dayanması, yaradılış felsefesinin temel ilkelerinden biridir.

İslam dünyası çeşitli dinî ve siyasî sebeplerle bu hikmet anlayışını 
büyük ölçüde kaybetti. Gaye ve hikmetini idrak etmek, her ibadetin ay-
rılmaz bir parçası iken bazen din; bereket ve zarafetten yoksun şekilsel 
törenlere, âdetlere ve kurallara indirgenebiliyor. Manayı kavramadan sû-
rete sarılmak, özden uzaklaşma tehlikesini beraberinde getiriyor. 
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Sûretler ve sebepler âleminde yaşadığımız için, zahir önemlidir. 
İman, amel ve ahlak, sûretsiz ve zahirsiz olmaz. Lakin sûretlerin öte-
sindeki manaya ulaşmak, bütün yolculukların nihai amacıdır. Kur’an’ın 
bendesi ve bir Peygamber aşığı olan Hz. Mevlana’nın dediği gibi:

“Eğer insanlık âdemin sûretinden ibaret olsaydı

Ahmed (Hz. Peygamber) ve Ebu Cehil aynı olurdu.” (Mesnevî I, 1019)

Sûretlerin ötesindeki anlamı kavramak için de hikmete ve muhkem 
düşüncelere ihtiyacımız var. Bu noktada özgürlük ve anlam meselesine 
kısaca temas etmemiz gerekiyor.

Özgürlük ve Anlam Sorunu
Eşyanın anlamını keşfetme eylemi, insan oluşumuzun temel unsur-

larından biridir ve bizi beşeriyyet mertebesinden insaniyyet mertebesine 
ulaştırır. Bunun iki temel unsuru da, özgürlük ve anlamdır. Modern dü-
şüncenin tersine Ahmed Yesevi, Mevlana ve İbn Arabi gibi Müslüman 
ârifler, özgürlüğü basit bir “tercih hakkı” olarak görmezler. Onlar bir an-
lam çerçevesine oturtmadan özgürlüğü ele almanın imkânsız olduğun-
da ısrar ederler. Özgürlük, negatif manada engellerden kurtulmak ise, 
pozitif manada kanat açıp semaya yükselmektir.

Seçme hürriyeti olarak özgürlük, moderniteyle ortaya çıkan otonom 
bireyin temel özelliğidir. Hegel’e ve onu izleyen Weber’e göre moderni-
tenin en temel özelliği, seçme hürriyetidir. Modern otonom birey, birey 
olmanın sayısız imkânları arasından istediği tercihi yapabilir. Modern 
bilim ve teknoloji, bize bu imkânı sunar. Tercihlerin artması, özgürlük 
alanının genişlemesi demektir. Fakat buradaki kritik konu, neyi seçtiği-
miz değil, bir şeyi seçiyor olduğumuz gerçeğidir. Weberyan manada öz-
gürlük, seçme eyleminin ya da yeteneğinin kendisinden ibarettir. Seçi-
min ne yönde olduğu; nasıl bir muhtevaya sahip olduğu önemli değildir. 
Tercihleri anlamlı kılan, onun bireyin dışında bir gerçekliğe dayanması 
değil; bireyin ortaya koyduğu iradeye göre şekillenmesidir.

Modern özgürlük anlayışı, muhteva ile ilgilenmez. Bu konuda ahlakî 
bir hüküm vermez. Hükmü bireyin tercihine bırakır. Hazcı bir hayat ya-
şamak; dindar olmak; çıkarcı bir yaşam sürmek yahut farklı tercihlerde 
bulunmak, bireyin seçme hürriyetini ortaya koydukları için anlamlıdır-
lar. Bu tercihlerin muhtevasını oluşturan değerler ve yaşam biçimleri 
hakkında hüküm vermek, modern ahlak anlayışının dışındadır. Buna 
karşın gelenek, özgürlüğe değil, anlama vurgu yapar ve bireyin özgür ol-
masından önce, anlamlı bir hayat yaşamasını öngörür. Hatta bireysel ve 
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toplumsal yaşama anlam kazandırmak için, özgürlüklerin kısıtlanmasını 
kabul eder. Yani özgürlükleri sadece negatif manada değil, pozitif olarak 
da tanımlar. Sadece tercih etme yetisinin değil; tercih edilen şeyin de 
özgürlük kavramının bir parçası olduğunu söyler. 

Modern olmak, anlam verme iddiasında bulunan geleneğin sınırlar-
dan kurtulmak demektir. Fakat modern özgürlük anlayışının kendisiyle 
çeliştiği yer tam da burasıdır. Çünkü bir tarafta özgürlüğün prensipte bir 
değerler skalasına bağlı olmaması gerektiği ileri sürülmekte; öte taraf-
ta özgürlük hakkındaki hükmün değer-yüklü bir tutum olduğu gözardı 
edilmektedir. Modernitenin temel krizlerinden biri burada ortaya çıkar: 
Muhtevadan yoksun özgürlük, bir anlam krizine yol açar. Özgürlük 
ve anlam, iki karşıt değer hâline gelir. Ya özgürlüğü seçip anlam dedi-
ğimiz şeyi kendi bireysel tercihlerimizde inşa etmeye çalısacağız; ya da 
anlamı seçip özgürlüklerimizi kendi irademizle kısıtlamayı tercih ede-
ceğiz. Bu ikisinin dışında bir üçüncü yol görünmemektedir. Bu iki değer 
arasında bir çatışma ilişkisi olmak zorunda mı? Mevlana’ya göre hayır. 
Çünkü, özgürlük ancak bir anlama doğru yöneldiği zaman mümkün 
olan bir şeydir. Mesnevi’de şöyle denir:

“Mana odur ki senin her tarafını kuşatır

Ve seni bütün suretlere mahkum olmaktan kurtarır.” (Mesnevî II, 720)

Özgürlük ile anlam çatışmak zorunda değildir; fakat bunu sağlamak 
sanıldığı kadar kolay bir iş de değildir. Yirminci yüzyıl, bu ikisi arasın-
da denge kurmaya çalışan, fakat ya anlam adına totaliter ideolojilere; 
ya da özgürlük adına nihilist söylemlere götüren örneklerle dolu. Peki 
hayatımıza anlam veren fakat özgürlüklerimizi de ortadan kaldırmayan 
bir siyasî ve ahlakî düşünce mümkün müdür? Gerçekliğin tanımını bi-
reylerin tercihine (Weber’in “metodolojik bireyciliği”) bırakmayan ama 
özgürlüğü de anlamlı bir değer olarak kabul eden bir tasavvura nasıl 
ulaşabiliriz? Burada Weber’in sorusunu biz de soralım: Karmaşık, zecrî/
zorlayıcı ve sofistike bir küresel kapitalist sistemin tahakkümü altın-
daki bir dünyada özgürlük, rasyonalite, demokrasi ve çoğulculuk nasıl 
mümkün olacak? Modern ekonomik, toplumsal ve siyasî yapıların ve 
ilişkilerin bu idealleri anlamsız ve işlevsiz hâle getirmesine karşı insanlık 
bundan sonra ne yapabilir? Bireysel anlam arayışımız, yapısal ve kurum-
sal nihilizm karşısında bir şansa sahip olacak mı? İnsanın özgürlük ve 
anlam arayışının olanca şiddetiyle devam ettiği dünyamızda bu sorula-
ra veceğimiz cevaplar, dünyanın yirmibirinci yüzyıldaki istikametini de 
belirleyecek. Anlamdan vaz geçmeden özgür olmak; özgürlüklerimizi 
feda etmeden anlamlı bir hayat yaşamak arasındaki dengeyi, modern 



ZÜLFİKAR GÜNGÖR

15

öznenin kendi kendine atıfta bulunan (self-referential) idrak çerçevesini 
aşarak kurmayı deneyebiliriz. Mevlana’nın bu yolda bize söyleceği çok 
şey var:

“Ey oğul! Bütün bağlarını çöz ve özgür ol. 
Daha ne kadar altın ve gümüşün kölesi olacaksın? 
Denizi bir kaba doldurmaya kalksan
Ancak bir günün ihtiyacı kadarını alabilir.
Gözü doymayan kişinin kabı hiç bir zaman dolmaz.
Fakat bir midye inciyle dolmadan doymaz.” (Mesnevî I, 19-21)

Özgürlük, sûretlerin ötesindeki manayı kavrayıp hakikat makamına 
ulaşmaktır. Çünkü mana, özgürleştirir. Özgür olmak, içeriği ve anlamı 
olmayan tercihlerde bulunmaktan ibaret değildir. “Özgürüm, istediğimi 
seçerim” demek, modernitenin temel düsturlarından biridir. Lakin öz-
gür olmak adına manadan vazgeçmek de; mana adına özgürlüğümü-
zü yok saymak da çıkmaz yoldur. Âriflere göre, biz ancak bir anlama 
doğru yöneldiğimiz zaman özgür hâle geliriz. Sûret ile mana, anlam 
ile özgürlük arasındaki ilişkiyi doğru okumak, aynı zamanda hüküm ile 
hikmet arasındaki dengeyi bulmaktır. Bir hükmü uygulamak adına, hik-
meti bertaraf edemeyiz. Aynı şekilde hikmet ve mana adına, hükümden 
ve sûretten de vaz geçemeyiz.

Şu gerçeği görmemiz gerekiyor: Hikmet, hükme feda edildiğinde 
akıl ikna olmuyor; kalp yumuşamıyor; nefs itminan bulmuyor. Hik-
metten yoksun hükümler, manevî-ruhî ihtiyaçlara cevap veremedi-
ği gibi bizi -Allah korusun- Hz. Muhammed’in kemal yolundan da 
uzaklaştırıyor.

Bugün İslam dünyasının hüküm ile hikmet arasındaki bütünleyicilik 
ilişkisini yeniden kurması gerekiyor. Sûret ile mana; akıl ile kalp; zahir 
ile batın; iman ile mantık arasındaki ilişkiyi doğru kurduğumuzda önü-
müze yeni imkânlar ve ufuklar çıkacaktır.

Yesevî’nin Aşk Yolu
Ahmed Yesevî ilim, irfan ve amelin yanı sıra aşk, sevgi ve merhamet 

üzerinde de önemle durmuştur. Tasavvufun üç yolu olan mehafet, mu-
habbet ve marifet aslında bir bütündür. Mehafet yani Allah korkusu, 
imanın başlangıcıdır. Ama iman orada durmaz. İnsan Rabbini tanıdıkça 
O’nu sever ve muhabbet makamına yükselir. İnsanî düzeydeki sevgi, aşk 
ve muhabbet, aşk-ı İlahînin tezahür ve tecellilerinden ibarettir. Muhab-
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bet, sevgi ve aşk olmadan iman da kamil olmaz. “Aşksızların imanı yok ey 
dostlar…” der Hoca Ahmed Yesevî. (Dîvân-ı Hikmet, 84). 

Allah, el-Vedud’dur yani çok sevendir. O, kullarını yaratmakla kal-
mamış; aynı zamanda onları sevdiğini de ilan etmiştir. Buna mukabe-
lede bulunmak ve Allah sevgisini her şeyin üstünde tutmak insanın asli 
görevlerindendir. 

Ahmed Yesevi bu hususu şöyle anlatır:

“Aşkı değse yakıp yıkar canı, teni
Aşkı değse viran eder kibri, benliği
Aşk olmasa kimse tanıyamaz Mevlam seni
Her ne yapsan, âşık eyle beni ey Rabbim 

Aşk pazarı ulu pazar, orada ticaret haram
Âşıklara senden başka şeyler için kavga haram
Aşk yoluna girenlere dünya haram
Her ne yapsan, âşık eyle beni ey Rabbim” 
(Dîvân-ı Hikmet,  74-75, s. 137-8)

Aşk makamı yüce olduğu kadar ağır bir makamdır. Onu taşımak için 
er kişinin hazır olması gerekir. Aksi halde aşk ateşi, insanı bir pamuk 
parçası gibi yakar. Geriye ne akıl kalır ne iman. Bu yüzden ârifler, aşkın 
mertebelerinden ve şiddetinden bahsederler ve insanın bu yolda adım 
adım ilerlemesi gerektiğini söylerler. Her şey aşkla başlar. Hatta yaradı-
lış hikayesi bile aşkla doğrudan ilgilidir. Zira “Kenz-i Mahfî/Gizli Ha-
zine” hadis-i kudsîsinde Cenab-ı Hak “Ben bilinmeyi istedim/diledim/
sevdim ve âlemleri yarattım…” der. Burada bilinmek için kullanılan fiil 
(u’rife) ile irfan ve marifet aynı kökten gelir. Yani daha yaradılış hikaye-
mizin başında bilmek ile sevmek; yakîn ile aşk iç içedir. 

Ahmed Yesevî için de aşk yolu kutlu bir yoldur. Ama onu taşıyacak 
kişinin hazır olması gerekir. Bir şiirinde o, şöyle der:

“Aşk sırrını açıklasam âşıklara,
Gücü yetmez, başını alıp gider dostlar,
Dağa taşa başını vurup meczup olur,
Çoluk çocuk, ev barktan geçer dostlar. 

Kul Hoca Ahmed, özünden geçmeden dava kılma
Halk içinde “ben âşığım” diye söz etme
Allah aşkı büyük iştir, gafil olma, 
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Gafil olup Hak cemali görülmez dostlar.” (Dîvân-ı Hikmet, 76, 78, s. 
139, 141)

Yukarıda değindiğimiz bilmek ile istemek arasındaki irtibat, aynı 
zamanda yakîn iman ile kalbî sevgi arasındaki bağı da kuvvetlendirir. 
Hakikati bilen insan, neyi sevmesi gerektiğini de bilir. Aşk yolu, mehafet 
ve şeriat yolundan asla uzak değildir. Bu aşk idraki, insanı dünyevî ve 
denî/âdî olanın ötesine taşır. Aşk makamı, insanın hakikati görmesini 
sağlar; hakikatin bilgisini arayan kişinin yolunu aydınlatır. Yesevî’nin 
dediği gibi:

“Hak kulları dervişler, hakikatı bilmişler
Hakk’a aşık olanlar, Hak yoluna girmişler
Hak yoluna girenler, Allah deyip gidenler
Erenleri izleyip mal ü mülkten geçmişler.” (Dîvân-ı Hikmet,  99) 

Bu manada aşk hem ontolojik hem de epistemolojik bir mertebeye 
tekabül eder. Modernitenin his ve duygusallığa indirgeyerek psikolojize 
ettiği aşk, aslında evrende kozmolojik bir işleve sahiptir. Zira varlık âle-
minde olan her şey, nihai olarak aşk-ı İlahînin bir tecellisi olarak hareket 
eder. İnsan söz konusu olduğunda aşk, psikolojik bir hâlden ibaret değil-
dir. O aklın yolunu aydınlatan, insanı yakîne ulaştıran ve nefsi itminana 
ve kemale erdiren bir nimettir. 

Bu noktada aşk ve muhabbet, bizi bir sonraki mertebe olan marifete 
götürür. Eşyanın hakikatini olduğu gibi bilmek ve ona göre amel etmek, 
felsefenin de hikmetin de temel ilkesidir. Marifet, herhangi bir bilgi de-
ğildir. Malumat hiç değildir. İlim ve hikmet ile malumatı; bilgi ile en-
formasyonu; enformasyon yığını ile bilgi sahibi olmayı birbirine karış-
tırdığımız şu günlerde marifetin hakikat bilgisi demek olduğunu bir kez 
daha hatırlamakta fayda var. Zira Nabi Avcı hocamızın veciz ifadesiyle 
“enformatik cehalet” çağında, çığ gibi büyüyen malumat depolarının ve 
veri tabanlarının bizi gerçek bilgiye, hikmet ve marifete götüreceğinin 
bir garantisi yok. 

Ahmed Yesevî, ilim, iman ve aşkı insanı kanatlandıran vasıtalar ola-
rak görür. İnsanın yapması gereken o kanatları takıp gerçek hedefine 
doğru yükselmesidir. Bu aşk ehlini şöyle tasvir eder:

“On sekiz bin âlemde hayran olan âşıklar
Bulamayıp sevgilinin çerağını sersem olan âşıklar
Her dem başı dönerek gözü halka çevrilen
Hu Hu diye kavrulup giryan olan (ağlayan) âşıklar
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Tutuşup yanıp kül olan, aşkında bülbül olan
Kimi görse kul olan, merdan olan âşıklar
Yol üstünde toprak olup sineleri parçalanan
Zikrini söyleyip pak olan, ağlayıp inleyen âşıklar” (Dîvân-ı Hikmet, 45-

46, s. 108-9).

Ahmed Yesevî, bir arif ve şair olmasının yanı sıra aynı zamanda bir 
mürşittir. İslam’la müşerref olan Türklere İslam’ın temel öğretilerini 
sade, yalın ve samimi bir dille anlatır. Türkçenin ilk büyük mutasavvıf 
şairi olan Hoca Ahmed, Yunus ve onun izinden giden tekke ozanla-
rının da yolunu hazırlamıştır. Onun şiirlerinde, hikmetli sözlerinde ve 
hakkında anlatılan hikayelerde bu samimi ve derinlikli sadeliğin seza-yı 
dikkat örneklerini görürüz. Bir şiirinde şöyle der:

“Tevbe eden âşıklara (O’nun) nuru erer
Gece gündüz oruç tutsa kalbi parlar
Ölüp mezara gidende kabri genişler
Kadir Rabbim’in Rahim ve Rahman merhameti var.

Namaz, oruç, tevbe üzere gidenlere
Hak yoluna girip yürüyenlere
Bu tevbeyle ahirete gidenlere
Bağışlanmış kullar ile sohbeti var” (Dîvân-ı Hikmet,  71-72, s. 134-5).

Yunus’tan önce Türkçeyi manevi şiir dili olarak kullanan Ahmed Ye-
sevî, tarihte oynayacağı rolün âdeta farkındadır. Şiirlerini elbette bütün 
insanlara söylemiştir. Onun lafzı hususi; manası umumi ve evrenseldir. 
Türklerin ihtida etmesiyle beraber yaşadıkları büyük dönüşüm, kendi-
ni ilk defa Ahmed Yesevî’nin şahsında ve eserlerinde açık bir şekilde 
tezahür ettirir. Orta Asya ve daha sonra Anadolu halklarının İslam’a 
giden yolu, yukarıda işaret ettiğimiz ilim, irfan, muhabbet ve marifet 
derecelerini bünyesinde barındırır. Türk, Kürt, Arap, Fars ve daha pek 
çok milletin katkı sunduğu bu sentez irfan medeniyetinin de temellerini 
atar. Yesevî’nin şu dörtlüğü bütün bu hususları hülasa eder mahiyettedir:

“Hoca Ahmed marifet bahçesine rehberdir
Hakikatleri söyler, açar gönül ilini
Miskin zayıf Hoca Ahmed, yedi ceddine rahmet
Farsçayı bilir amma güzel söyler Türkçeyi...” (Dîvân-ı Hikmet, 111). 
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Sonuç Yerine
Akıl, iman ve aşk ile hükümlerin arkasındaki hikmetleri idrak etmek, 

hakikat yolculuğunun ana hedefidir. Yesevî’nin hikmet felsefesi, bize sû-
retlerin ötesindeki manayı öğretir. Yesevî şöyle der:

“Yesevi hikmetin bilenler işitsin
İşitenler maksada erişsin
Cevahir madeninden bir parça alsın
İşitmeyenler hasrette kalsın” (Dîvân-ı Hikmet, 120)

Bir başka dörtlüğünde kendi hikmetlerini şöyle tanımlar:
“Benim hikmetlerim şeker ve baldır
Bütün sözler içinde bî-bedeldir
Bu hikmetlerim Hakk’ın bir lütfudur
Seher vakti estağfirullah diyenler için” (Dîvân-ı Hikmet, 121).

Bu hikmetler kıymetlidir; o hâlde onun kıymetini de bilmek gerekir:
“Hikmetlerimi dertsizlere okumayın
Paha biçilmez cevherimi cahillere satmayın
Yesevî hikmetlerinin kıymetini bilin
Aşk küpünden bir katre mey tadın” (Dîvân-ı Hikmet, 122)

Hükümlerin arkasındaki hikmeti idrak etmek için, akıl, iman, er-
dem ve aşk ile âleme bakmamız gerekir. Varlıktaki her zerreyi kendi-
ne verilmiş bir emanet olarak gören kişi, o emanetin hakkını vermek 
için çalışmak zorundadır. Hikmet, bu mücadelenin rehberidir. Bir 
işin hikmetini kavramak, onun manasını kavramak ve ona göre hare-
ket etmektir. Bir şeyin manasını kavramak ise bizi özgürleştirir. Çün-
kü yaptığımız hiç bir iş, artık ne taklitten ibarettir ne de özgürlük adına 
bencilliğin kutsanmasıdır. Hz. Peygamber’in,“Hikmet müminin yitiğidir; 
onu nerede bulursa alır” tavsiyesine kulak verenler, elbette neyi aradıkları-
nı bilmektedirler. O hikmeti gördüklerinde onu tanırlar. Pir-i Türkistan 
Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmeti de bu hikmetler yolculuğunun nadide 
duraklarından biridir. Onun hikmet mirasını hatırlamak, giderek ka-
ranlıklara ve zulme boğulan dünyamızda elbette yolumuzu aydınlatacak 
ve hakikat nurunun daha fazla insana ulaşmasına imkân sağlayacaktır.
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 2
Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ 

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) 
Genel Sekreteri

Ahmed Yesevî ve Hikmet Geleneği
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla, sabâh-ı şerifler hayrolsun, 

şerler def olsun, hayırlar feth olsun diyerek bugünkü sohbet toplantı-
mızı açalım. Evvel sizlere, muhterem hâzirûna, bu toplantımızı teşrifle-
rinden dolayı teşekkür ederim. Sâniyen beni böyle bir toplantıya davet 
eden muhterem Prof. Dr. Musa Yıldız hocama da bu vesile ile hususi 
şükranlarımı arzetmek isterim. 

Hoca Ahmed Yesevî gibi zatlarla, onların fikirleri ve yollarıyla, ken-
dilerinden yıllar sonra gelmiş biz modernler -yani Gelenekten kopmuş-
lar- karşılaştıkları zaman bazı algılama problemleri yaşarlar. Hoca Ah-
med Yesevî’yi ve onun gibi bilgeleri bugün yeniden keşfetmek, gerçekten 
başlı başına büyük bir meseledir. Ben bu sohbetimde, vaktin elverdiği 
ölçüde, bu konudaki bazı hususları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 

Şüphesiz başka hocalarımız sizlere başka zamanlarda Hoca Ahmed 
Yesevî’nin şahsiyeti, doğumu, hangi hocalardan dersler aldığı, hangi 
bölgelerde yaşadığı, bu bölgelerin hususiyetleri gibi konularda biyog-
rafik ve tarihi bilgiler vermişlerdir. Ben konunun bu kısmına burada 
temas etmeyeceğim. Tabii ki bir bilgeyi inceleyebilmek birkaç merha-
leden meydana gelir ki bunlardan bir tanesi de onun fiziki hayatıdır. 
Bilgelerin şahsi hayatları da mühimdir. Çünkü bu zatların hayatlarıyla, 
düşündükleri arasında bir irtibat ve bir insicam olduğu açıkça görülür. 
Bizim gibi sıradan hayat yaşayan insanlar, buna bazen menkıbevî hayat 
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deriz. Modernler böyle şeylere belki gülerler, hem de bıyık altı gülme 
dediğimiz bir şekilde istihza ile gülerler; ama o menkıbelerin içerisinde 
bazen bir milletin, bazen bir imparatorluğun tesisinin kurucu fikirleri 
yatar. Mesela eğer Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili o meşhur ağaç 
rüyası olmasa, yani modernlerin mitoloji, biraz daha insaflıların menkıbe 
dediğimiz o rüya olmasa zihniyet inşası sağlanamaz. Belgesel tarihçi-
lik anlamında bunlar, gerçekleşmiştir veya gerçekleşmemiştir araştırma 
konusudur; ama bizim burada dikkat çekmek istediğimiz yön, o olayın 
ikinci merhalesi diyebileceğimiz toplum muhayyilesi üzerinde bıraktığı 
tesirler kısmıdır. Zira bu rüyaların, bu menkıbelerin, bu söylencelerin 
oluşturduğu zihniyet dünyası çok önemlidir. O açıdan ben müsâdenizle 
Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı kısmını atlayarak, doğrudan Yesevî’nin 
entellektüel dünyası diyebileceğimiz, onun hikmet ve irfan âlemine gir-
meye ve günümüze taşımanın yollarını aramaya çaba sarf edeceğim. 

Başta da dediğim gibi onun gibi bilgeleri anlamlandırmak, bugün 
Müslümanlar için tarihte olmadığı kadar büyük bir problem oldu. Ben-
ce bu konu çok mühimdir. Bu problemle zaman zaman Muhyiddin İbn 
Arabî gibi bir büyük bilgeyi anlamada, Mevlâna Celaleddin-i Rumî gibi 
bir diğerini anlamada veyahut Hacı Bektaş-ı Velî’yi anlamada karşılaş-
maktayız. Çünkü onların dünya görüşlerinden çok uzaklaştık; onlara 
yabancılaştık. Onların sözleri bizlere anlamsız; hatta saçma gelebilmek-
tedir. Netice olarak böylesi şahsiyetleri günümüze taşırken doğru bir 
eko-sistem, doğru bir anlam haritası kurmamız birinci şarttır. Evvele-
mirde bu iş için Yesevî’nin hikmetlerinde ve diğer yazılarında nasıl bir 
dünya görüşü çizmeye çalıştığını tesbit etmemiz lazım. 

Mesela kendisinin; “- Hangi yerde cem’ olsa azizlerin” diye başlayan 
bir hikmetini ele alalım. “- Hangi yerde azizlerin cem’ olsa, şol yerde hâl 
ilmini söyleyesim gelir” diyor. İlm-i hâl, yani hâller ilmini söyleyesim ge-
lir diyor Hoca. Türkçe baskıda arkadaşlarımız burada geçen Cem’ keli-
mesini “toplantı” diye tercüme etmişler. Oysaki Cem’ kelimesinde çok 
başka manalar da mündemiçtir; daha manevî manası vardır ve biz de 
Anadolu Türkçesinde bunu kullanmaktayız. Başka kelime aramaya hiç 
gerek yok. “Toplantı” biraz daha sosyolojik, biraz daha dar bir anlam 
kategorisidir. Yeri gelmişken bir hususu daha açmak istiyorum. Bizim 
eski edebiyatta yapılan bir hatadır. “Sofu” ile “Sûfî” aynı yazılır eski dilde. 
Ama bunu farketmeyen bazı edebiyatçı hocalarımız, sofuyu sûfî olarak 
Türkçeleştirirler. Bu hatayı Anadolu Türkçesine uyarlayan arkadaşlar da 
yapmışlar maalesef. Yesevî söz konusu beyitte der ki; “- Âlimlere kitap 
gerek, sufilere mescid gerek.” Oysa ki sûfî’ye edebiyatta, ya meyhane gerek 
derler; ya tekke, dergâh gerek derler. Ama sofuya mescit gerek derler. 
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Yani anlamını bilmeden kuru kuruya ibadet edenin, tasavvufta zahitlik 
denilen mertebenin edebiyatta karşılığı sofudur. Sofunun yeri de daha 
çok ibadet mekanı olan mesciddir. Dolayısıyla sofu ile sûfî, eski alfabe-
mizde aynı yazılır ama aynı manada değildir. Bunu da belirtmiş olayım. 
Yeni baskıda tashih edilir inşallah.

 Dîvân-ı Hikmet’in Yesevi Üniversitesi tarafından yapılan tercüme 
neşrine genel olarak bakıldığında diyebilirim ki tercüme için çok büyük 
emekler verilmiş; bu vesile ile emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür 
ederiz. Kolay bir iş olmadığının farkındayım. Dil ve edebiyat anlamın-
da ciddi bir problemdir Hoca Ahmed Yesevî’nin Hikmetler metninin 
doğru inşası ve de Anadolu Türkçesine uyarlanması. Mevlâna üzerinden 
bir örnek vereyim sizlere. Malumunuz olduğu üzere Hz. Mevlâna’nın 
Dîvân-ı Kebîr dediğimiz hacimli bir eseri var ki bugün kütüphanelerde 
3.000 beyitlik nüshası, 5.000 beyitlik nüshası, 15.000 beyitlik ve hatta 
20.000 beyitlik nüshaları var. Lütfen aradaki farka dikkat ediniz. Bun-
ların hepsini Hz. Mevlâna söylemiş olamaz. O açıdan ciddi anlamda 
bilimsel bir metin inşası gerekiyor. Çok şükür Dîvân-ı Kebîr için son 
zamanlarda yapıldı bu, Mesnevî zaten yapıldı. Dr. Tevfik Sübhanî Bey 
sağolsun he ikisini de düzgün bir şekilde neşretti. 

Yani evvela Dîvân-ı Hikmet’in asli dilinde bütün nüshaların karşılaş-
tırılması ile meydana gelecek bir bilimsel neşri olması lazım. Çok fazla 
hikmet, kendisine izafe edilmiş. Hangileri gerçekten onun, hangileri 
değil ayıklanması lazım. Musa Hoca’dan aldığım bilgiye göre bu pro-
je devam etmekte imiş. Böyle bir süreç başlamış, hayırlı olsun. Yesevî 
hikmetleri muntazam değildir, dağınıktır, insicam problemi var. Çünkü 
tertip edenler, şiirleri gelişigüzel yerleştirmişler. Bir düşünce silsilesi iz-
lemediği görülmektedir. Binaenaleyh inşallah doğru bir metin inşa edil-
dikten sonra, bir de yapılacak olan şey düşünce tasnifine tâbi tutmaktır. 
Üst bilgelik-Alt bilgelik anlamında tanzim ederek her bir deyişi yerli 
yerine yerleştirmekten bahsediyorum. Dîvân-ı Hikmet’in böyle bir te-
matik analize ihtiyacı vardır. Dediğim gibi inşallah önce ana metin tesis 
edilir. Ondan sonra bu metinlerin tematik bir açılımına ihtiyaç var. O da 
Varlık anlayışı, Tevhid anlayışı, Bilgi anlayışı v.b.gibi konuların o me-
tinlerden araştırılması lazım. En sonra da, bu sözlerde dile getirilenlerin 
manası nedir, Hazret’in gayesi, maksadı nedir onu anlamaya çalışmak ve 
oradan acaba asırlar önce gelmiş bir bilge bize nasıl ışık tutabiliri araş-
tırmak lazımdır. Yani asıl metnin inşası ve ardından Anadolu Türkçesine 
uyarlanmasından sonra çok önemli bir üçüncü merhale var ki o da bu 
hikmetleri günümüze taşıyabilme konusudur.
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Günümüze taşıyabilmek derken bunları günümüze uydurmak de-
ğil kasdettiğimiz. Günümüz insanının problemlerine acaba Yesevî ve 
onun gibi diğer bilgelerin görüşleri ışığında nasıl bir ışık tutabiliriz; 
fert, cemiyet ve devlet olarak nasıl bu bilgelerden istifade edebiliriz diye 
düşünmeyi kasdediyorum. Modern zamanlar öncesi, devlet ve toplum 
geleneğimiz tamamen böylesi bilgelerin nefesi ve kontrolü altındaydı. 
O bilgeler günlük siyasete karışmazlardı. Ama ana prensipler üzerinde 
yönlendirmeler yaparlardı, nasihatlerde bulunurlardı. Bu tarzın hikmet 
kelimesiyle de irtibatı vardır ki birazdan temas edeceğim.

Hem muazzez İslam dininde ve hem de Hoca Ahmed Yesevî’de, 
hem de diğer bilgelerde “hikmet” kelimesi anahtar bir terimdir. Din-i 
mübin-i İslam’ın modern Müslümanlar tarafından en fazla unutulmuş 
kavramıdır belki de “hikmet”. Bu kelimenin Kur’anî kaynaklarına bak-
tığımız zaman, birkaç manada kullanıldığını görmekteyiz ki Kitab ve 
Hikmet’i bir arada veren mâna çok ilginçtir. Mesela üzerinde duraca-
ğımız ayette sadece “Biz sana Kitabı indirdik.” denilseydi günümüzde 
Kur’ancı, Mealci denilen akım belki daha mutlu olurdu. Fakat “Allah 
sana Kitabı ve Hikmeti indirmiş ve bilmediğin şeyleri öğretmiştir.” (Nisa 
Sûresi, 113) diye geliyor ayet. Yine “And olsun ki biz Lokman’a, Allah’a 
şükret diye  hikmet verdik.” (Lokman Sûresi, 12) deniliyor. Bir başka yer-
de ise “İşte bunlar Rabbi’nin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir.” (İsra Sûre-
si, 39) deniliyor. Demek ki Kitab, hikmet olmadan anlaşılamaz.

“Hikmet” kelimesi için Arap dili ve edebiyatı uzmanları değişik 
açıklamalar getirmişler ve sadece tek bir tarifle yetinmemişlerdir. Keli-
me mertebeli olarak pek çok mânâlar içermektedir. Bu mânâlar muh-
tevası en zengin olandan daha hususi olana doğru bir iniş izliyor. Fakat 
hepsi de birbiriyle irtibatlı. Hikmet’in nisbeten daha alt mânâlarından 
bir tanesi de mev’ize, yani öğüt vermektir ki bizim edebî geleneğimizde 
“hikmet söylemek” bu mânâya gelir. Şiir ve düzyazıyla insanları doğru 
yola sevk etmek için bazı hikmetli sözler söylemek demektir. Daha çok 
manzum yani şiir tercih edilir. Bu sözler bazen halka yönelik olabiliyor, 
bazen de devlet ricaline olabiliyor. Tabii kulak asarlarsa. Bunlara nasi-
hat-pezîr yani nasihat dinler, nasihat kabul eder yöneticiler denir. Çünkü 
bazı yöneticiler var nasihat-na-pezîr diye geçer; yani öğüt, nasihat kabul 
etmiyor. Tabii tavsiye ehli, istişare ehli de ayrı bir durum. Herkesin sö-
züyle amel edilmez. İşte bu mânâda hikmetli söz söylemek, şiirler söyle-
mek yüksek hikmetden neşet eden daha alt hikmettir. 

Bunu biraz gözünüzde canlandırmak için örnek vermek istiyorum. 
Anadolu’da nesli tükenmekte olan -aynı Kelaynak kuşları gibi koruma 
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altına alınması gerekiyor- “Bâdeli Âşık” diye bir gelenek var. Rüyasında 
bir mânevi kimse tarafından kendisine Bâde içirildikten sonra âşıklığa 
başlayan kimseler bunlar. Daha evvel böyle bir işleri yok. Maalesef şim-
dilerde bâdeli âşık kalmadı, bildiğim kadarıyla; 2 veya 3 kişi var sadece. 
Âşık eline bağlamasını alır ve köy kahvelerinde, köy meydanında, cami 
çıkışında insanlara sazıyla sözüyle nasihat verir. Mesela onlardan biri 
Bardızlı Nihanî, daha çok kuzey Erzurum ve doğu Karadeniz bölgesin-
de dolaşmış bir zat. Sözlerine, deyişlerine baktığınızda mâlayani hiçbir 
şey göremezsiniz. Hep hak sözler; hikmetli sözler. Söylediği sözlerin 
hepsi insanlığı doğruya yönlendirmek için. Bakınız geleneksel yapıda 
fert ve toplumu yönlendirmede sadece tek bir mekanizma işlemiyor. Biz 
bu işi köy ölçeğinde sadece imamlara bırakıyoruz. Oysa ki geleneksel 
yapıda çok boyutlu bir fonksiyon bu. Yani öğretmeni, imamı ve âşığı hep 
beraber cümbür cemaat diyebileceğimiz bu faaliyet içerisindeler. İnsan-
ların doğru yola sevk edilmesi mühim bir iş. Bunu yapan kimseler de 
bunu âdeta meslekî bir görev olarak değil; daha samimi, daha insanî ve 
içten bir ibadet aşkıyla yaparlar. 

Bazı ârifler Hikmet’in her iki düzeyinde de eserler yazmışlardır. 
Hoca Ahmed Yesevî’nin de çok yüksek bilgelik içeren sözleri de var 
mevize anlamında sözleri de var.  Mesela Muhyiddin İbn Arabî Fusû-
su’l-Hikem kitabında, Kitâbu’l-Hikem kitabında daha çok üst hikmete 
müteallik konuları ele alırken, Fütûhât’ın son bölümünde daha çok alt 
hikmete müteallik konularda konuşur. Ama şunu hiçbir zaman unutma-
mamız gerekiyor ki; alt bilgelikler her zaman üst bilgeliklere tâbi olarak 
çalışırlar. Üst bilgeliğiniz yani prensipler düzeyiniz yoksa, alt bilgelik 
anlamını kaybeder. O açıdan üst bilgelik çok önemli. İbn Arabî, Hoca 
Ahmed Yesevî’nin vefat ettiği yıl doğuyor Endülüs’te. Aralarında üç-beş 
ay var. O, bu muhteşem eserini “hikmetlerin yuvaları” diye tercüme ede-
bileceğimiz ve Osmanlı medeniyetinin ilmiye, seyfiye ve kalemiyesini de 
etkilemiş bir zat. 

Halebî denilen bir zatın Suriye’den Fatih Camii’ne gelerek bir takım 
cızırtılı vaazlar vermeye başlamasıyla beraber âdeta Osmanlı selefiliği 
oluşmaya başlıyor. Halebî, İbn Arabî aleyhinde ağır laflar söylüyor. İş 
burada kalmıyor ve bazı huzursuzluklar oluşmaya başlıyor. Dervişlere 
“tahta tepenler” adı veriliyor ve hücum ediliyor. Dergâhlar basılıyor. 
Bazı dervişler eziyet görüyor. Bursa’da meşhur Ulu Camii baskını var-
dır. Regaib gecesinde 3-5 kişi namazdan sonra bir kenarda nafile ibadet 
yapmaktadırlar. Bir grup camiyi basıyor ve 7 kişi öldürülüyor. Burada 
devletin meseleye el koyması gerekiyor. Hemen meşhur Şeyhülislam 
İbn Kemal âdeta biz devlet olarak onun izindeyiz mahiyetinde bir fetva 
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veriyor. Mealen diyor ki; “Büyük bilgedir Muhyiddin, onun sözleri-
ni anlamıyorsanız hiç olmazsa ‘bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin’ 
âyetiyle hareket edin.” Diğer taraftan İbn Arabî’nin meşhur eseri Fusû-
sü’l-Hikem’i Sultan III. Murad Arapça’dan tercüme ettiriyor Nev’î Efen-
di’ye. Tercüme bittiğinde bizzat Sultan adını koyuyor: Keşfü’l-Hicâb min 
Vechi’l-Kitâb. Yani “Kitabın Yüzünden Perdenin Kaldırılması” anlamına 
geliyor. Yeri gelmişken şunu da belirtmek isterim ki Dîvân-ı Hikmet’in 
içerdiği muhtevanın Anadolu’ya nakli ve tesiri, bir Fusûs’ül-Hikem veya 
Mesnevî kadar olmamıştır. Mesnevî-hâneler veya Füsus okunan yerler 
oluşmuş; ama Dîvân-ı Hikmet daha çok Orta Asya muhitinde kalmıştır; 
bu da tabiidir.

Hikmet burada anahtar terim. Hikmetin irtibatlı olduğu pek çok 
başka terim de var. Yine âyette deniyor ki; “Her kime hikmet verildiy-
se, ona büyük hayırlar verilmiştir.” (Bakara Sûresi, 269). Bu manada, 
Kur’an’da hikmetin elde edilen bir şey değil, verilen bir şey olduğunu 
anlıyoruz. Lakin hikmetin sana verilebilmesi için senin hazırlık yapman 
gerekiyor. O hazırlık uzun uzun tasavvuf kitaplarında anlatılır. Bir ma-
nada Hikmet’in “derin anlayış”la irtibatı var ki derin anlayışın ıstılah-
taki adı “fıkıh”tır. Fıkıh bugün en çok katledilen kelimelerden birisidir. 
Akıl ve fıkıh terimlerinin İslam dünyasında ciddi anlamda içi boşaltıl-
dı. Fıkıh, sadece hukuk demek değildir; tefakkuh etmek “derinlemesine 
anlamak” demektir. Konuyla ilgili hadis-i şerifi “Allah bir kimseye dinde 
hayır murat ederse onu dinde derin anlayış sahibi kılar.” diye tercüme et-
mek gerekirken, bazı arkadaşlar “Onu İslam hukukçusu kılar” diye ter-
cüme ediyorlar ki bence bu daraltmadır. Bu açıdan hikmetin, fıkh etme 
(tefakkuh) ile irtibatı vardır. İkinci olarak, hikmetin adalet mefhumu ile 
de irtibatı vardır. Yani Hikmet ehlinin âdil olması gerekiyor. En sonda 
da hikmetin ilim ile irtibatı vardır. Doğru bilgi demek hikmet. Doğru 
bilginin de ilimle irtibatı var. Demek ki Hikmet; adalet, ilim ve fıkıhla 
çok yakından irtibatı olan bir kavram. 

Ben hikmet derslerinin Dîvân-ı Hikmet’ten, Fusûsü’l-Hikem’den, 
Hikmetü’l-İşrâk’tan istifadeyle beraber yürütülmesinin güzel olacağı ka-
naatindeyim. Çünkü her biri birbirini tamamlıyor. Zayıf bir ihtimal olsa 
da, bazı kaynaklar Hoca Ahmed Yesevî’nin silsilesinin Şeyhü’l-İşrâk Şe-
habeddin-i Sühreverdî’den gelme ihtimalinden bahsederler. Diyelim bu 
doğru olsa, o zaman Hikmetü’l-İşrâk kitabının Dîvân-ı Hikmet’le irti-
batını kurmak lazım. Oradan de Mevlevî dedesi, büyük Mesnevî Şarihi 
Ankaravî Rusûhi Dede’ye atlama yapabiliriz. Bakınız, coğrafyalar farklı 
olsa da, düşünce birliği var. Nedir Rusûhî Dede’ye sıçramamızın sebebi? 
Rusûhî Dede bir Mevlevî, Fusûs’u da, Mesnevî’yi de, Heyâkilu’n-Nûr’u 
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da şerh ediyor. İşte bizim manevî mirasımız çok önemli böyle bir gele-
neğe oturuyor. Osmanlı, biz iki anneden süt emdik diyor: Muhyid-
din-i Arabi ve Mevlana. 

Osmanlı döneminde felsefe yoktur, diyenler var malumunuz. Eğer 
felsefeyi hikmet anlamında alıyorsak, evet hikmet talimi vardı. Ama sa-
dece Rasyonalist çalışmalara yani Meşşaî düşünceye felsefe diyorsanız 
(ki bu görüş artık eskidi) tabii ki o zayıftı. Bugün Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın müfredatta yaptığı bazı iyileştirmeler neticesinde, orta öğretim 
kitaplarında hikmet tabiri de kullanılmaya başlanacakmış, diye okuduk 
geçen gün. Doğru bence. Hikmet’in felsefeden çok daha kapsayıcı oldu-
ğunu vurgulamamız lazım. Güzel bir teşebbüs. Gülünç olan ise radikal 
sol bir gazetenin bu haberi “Hikmet diye bir şey icat ettiler” diye ver-
mesi. Zira onlara göre felsefe demek ateistlik ve materyalistlik demek. 
Oysa Titus Burckhardt diyor ki: “Kelimenin asli manası ile antik dün-
yanın Philo-sophia’sının içeriği bugünün felsefecilerinde değil otantik sufi 
metafizikçilerinde devam etmektedir”. 

 Hoca Ahmed yine bir hikmetinde; “-Bilgelerden işitip bu sözü söy-
ledim ben işte” der. Bakınız kendisinin bir silsileye tâbi olduğunu ifade 
etmektedir. Bir şeyi bir şeye katarak ilerlemek. Mayayı çoğaltmak. Es-
kilerin “El ele; el Hakk’a” dedikleri bir zincirin halkası olmak lazım. 
İşte buna Tradisyon yani Anane yani Gelenek derler. Ama modern-
lerin zinciri yok ki onun bir halkası olsunlar. O sözün devamında di-
yor ki: “-Cânı câna bağlayıp, damarı damara ekleyip…”. Birisi öldüğünde 
“İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciun, (Bakara Sûresi, 156) deriz. Ağzımızda 
klişe bir söz olmuş âdeta. Din bazen meslek körlüğü hâline gelir. Siz bir 
mesleği otuz yıl yaparsanız körleşirsiniz. Bu ayet de bizim ağzımızda 
kalıplaşmış, fakat manasını düşünen yok. Yani “Allah’tan geldik ve yine 
O’na döneceğiz”. Her şey aslına rücu eder. Bir âyette de mealen “Ey insan 
ben seni yarattım ve kendi ruhumu üfledim sana” (Sâd Sûresi, 72) deni-
yor. Bir başka ayette “Allah, Âdem’e varlıkların isimlerini öğretti.” (Bakara 
Sûresi, 31) deniyor. Şimdi o zaman “Ben neymişim?, Ben kim mişim?” 
sorusunu sormamız gerekmez mi?. Benim mebdeim, ilk çıkışım neresi 
imiş bilmek lazım değil mi?. İşte buna felsefe diliyle Varlık Problemi 
(ontoloji) diyoruz. Hoca Ahmed Yesevî “Cânı câna, damarı da damara 
kattım” derken Hazret işte bu en baştaki çıkışa kadar (el-Evvel) çıkan 
dikey bir farkındalık silsilesi kuruyor. Bizim de bu damara katılmamız 
gerekiyor ki, sistem işleyişini sürdürsün. Sonu başa katma denir buna. 
Başı da bir sonu da. El-Evvelü Allah ve’l-Âhiru Allah.
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Ne manevî ve ne de fikrî bir silsile kabul etmeyen bir hocamız bir 
gün demişti ki: “İmam-ı Azam Ebu Hanife bir âlimdi ama bilgisayar 
kullanmasını bilmiyordu. Ben şimdi internete giriyorum, aradığım her şeyi 
buluyorum. Üstelik İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum, Arapça bili-
yorum, onu biliyorum, bunu biliyorum v.s. İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye 
teşekkür ederiz ama bizim katkımız ondan çok daha büyük. Biz Ebû Hanife 
değiliz belki ama İmam-ı Azamlardan biri de biziz.” demişti. Hikmet’in 
muktezasından bir tanesi de haddini bilmektir.. “Kim tevazu gösterirse 
Allah onu yüceltir; kim kibirlilik gösterirse Allah onu alçaltır” hadisi bu-
lunmakta. Gerçek âlim-i bi’llah olanlar derler ki; “Bir şey biliyorsam o 
da hiçbir şey bilmediğimdir.” Modern hocaların internette bulamadıkları 
bu olsa gerek. Bir de Allah’ı internette arıyorlar. “Allah” veyahut “Tanrı” 
yazıyorlar ve hemen buluyorlar (? !). Çok manidar.. 

Binanaleyh Hoca Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’ini doğru bir 
anlam çerçevesine oturtmamız gerekiyor. O sadece hikmetli sözler söyle-
miş biri değil. Dîvân-ı Hikmet’i incelerseniz göreceksiniz aynı zamanda 
çok iyi bir medrese âlimi ile karşı karşıyasınız. Tıpkı Molla Hüdâvendi-
gâr Mevlâna gibi. Farsça o dönemin ve bölgenin hâkim entelektüel dili 
idi. O dilde Fakr-nâme gibi eserleri var. Yani nesir olarak yazdığı yazıları 
Farsça yazmış. Farsça dilini biliyorum, ama Türkçe söylüyorum, diyor zaten 
bir hikmetinde. Hikmet söylemek daha halka yönelik, birebir irtibattır. 
Siz ilmi bir kitabı Farsça veya Arapça yazabilirsiniz, ama halka yönelik 
vaaz u nasihatinizi halkın konuştuğu dilde yapmanız gerekir. Tam da bu 
manada “Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem” diyor bir başka derviş, 
Kul Nesimî.

Muhterem dinleyenler, bir nokta var ki dinî ilimlerde çok önem arz 
ediyor. Modern Müslümanların ihmal ettikleri bu nokta dinimizi an-
lamlandırırken kullandığınız filtre konusudur. Dikkatinizi bu noktaya 
çekmek istiyorum. Günümüzde bir Müslüman olarak hepimizin canı 
bazı şeylerden yanıyorsa; bunun sebebi nedir diye herkes kafa yoruyorsa; 
âcizane bendeniz, bu problemin sebebi kullanılan yanlış filtreden kay-
naklanıyor, derim. Peki o nedir? 

Butün kutsal kitaplar, getirdikleri vahiy süreciyle bir nebiye iner, ne-
biden sonra beşere teslim edilir. Beşer, yani İslam dininde buna ilk halka 
olarak Sahabe diyoruz, daha sonra gelenlere Tâbiîn, ondan sonra gelen-
lere de Tebe-i Tâbiîn ilâ âhir bugüne kadar geliyor. Bu insanlar, yani o 
dine inananlar vahyi âdeta teslim alırlar peygamberden. Ve ondan sonra 
bunu ben şimdi ne yapacağım der gibi avuçlarında bir ateşle baş başa 
kalırlar. Ya bu malzemeyi çok iyi işlerler ve buradan bir medeniyet tesis 
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ederler, veyahut da bugün 14-15 yaşlarında bir gencin eline kör bıçakla 
birisinin boynunun nasıl kesileceğinin öğretildiği bir siyasi ideoloji hâ-
line getirirler. Dolayısıyla esas itibariyle dinler masumdurlar. Lakin ona 
yapılan ikinci bir işlemle siz o dini şekillendirebilirsiniz. Bu nokta çok 
çok önemlidir. Mesela bugün Budizm denilen din bize çok barışçıl bir 
din olarak takdim ediliyor değil mi? Ama o Budizm’e bir rahibin yaptığı 
yorumla atılan bir formatla Miyanmar’da Müslüman katliamı yapan bir 
din hâline getirilebiliyor. Bugün kıtır kıtır Müslümanları doğrayan Bu-
distler, o rahibin yorum ekolüne bağlı olarak bunu yapmaktadırlar. Bir 
yanağına tokat atılırsa öbür yanağını dön diye çok çok barışçıl bir din 
olduğu iddiasıyla arz-ı endam eden Hıristiyanlık, Orta Çağ’da Haçlı 
Seferleri’yle atılan bir formatla çıktıkları yerden ta Kudüs’e varıncaya 
kadar her yerde köy bucak ne varsa yakıp yıkan bir ideoloji hâline geti-
rilebilmiştir. Bugün de onun devamı olan yeni Haçlılar bu yolu aynen 
sürdürmektedirler. Selçuklu-Osmanlı medeniyet havzasında yer alan 
bizler –ben sadece kendi ayaklarımızın bastığı yer olduğu için bu örneği 
veriyorum- İslam’ı İbn Arabî, Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Mev-
lana v.b. gibi ârifler ve bilgeler elinde işlendikten sonra almışız. Bunun 
neticesinde bizim İslam yorumumuz medeniyet oluşturabilen bir din 
olabiliyor. 

Bunun nasıl işlendiğini bir örnek yardımı ile anlatayım müsaade-
nizle. Düşünce silsilesini takip etmek, denir buna. Bugün ceza hukukunda 
dahi, bir suçu işleyen kişiyi o suça kim teşvik etti, diye de araştırılır. Aynı 
onun gibi, iyiliğe doğru sevk etmenin de düşünce arkeolojisi yapılır. Ge-
riye doğru takip edildiğinde nereden çıktığı araştırılır. Bakınız, Peygam-
berimiz diyor ki: “Şüphesiz Allah güzeldir ve güzelliği sever.” Şimdi siz 
hadisin sadece senedi üzerinde çalışırsanız rivayet eden kişiler üzerinde 
çalışan bir biyografiste dönersiniz. Bugün hadis ilmi demek sadece bu 
demek oldu. O da önemli bir iştir tabii ki. Ama siz bir de bu sözün ma-
nasını araştırırsanız, bakınız işin sonu nereye varır? Mesela bir hattat, 
hem de bir sultan olan II. Mahmut tarafından bu söz alınır, bizzat levha 
olarak yazılır. O güzelliğin bakınız müteakip merhalelerine. O güze-
li güzel bir yazıyla Sultan olan bir hattat yazıyor.  (Bu arada bu levha 
bir zamanlar görev yaptığım Türk ve İslam Eserleri Müzesi deposunda 
çürümektedir). Bu levha daha sonra muhteşem bir tezhip ustası tarafın-
dan tezhipleniyor. Bakınız güzellik zinciri devam ediyor. Bir söz çıkıyor 
bir yerden ama nelere sebebiyet veriyor. Sonra sanatkar bir marangoz 
eliyle çerçevesi yapılıyor. Bakınız dalga dalga sirayet ediyor. Divriği’ye 
gittiğimiz zaman, Konya’yı dolaştığımız zaman, Selçuklu mimarisinde, 
Anadolu’da aynı fikrin taşa işlenmiş hâlini görürüz. Divriği Külliyesi’n-
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de muhteşem bir kapı, giriş ve karşısında muhteşem bir mihrap. Ama 
duvarlar sade. Acaba sadece mimari açıdan mı böyle? Hayır. Çünkü bu 
din anlayışında yani filtresinde Giriş ve Mihrap çok önemli. Tasavvuf 
filtresinden geçmiş İslam açısından konuşuyorum. Çünkü az önce söy-
lediğim gibi her türlü filtre atmak mümkündür. Hoca Ahmed Yesevî bu 
filtreyi kullananlardan bir tanesi olduğu için böyle söylüyorum. Der ki: 
“- Sözü söyledim her kim olsa cemâle tâlib”. Allah güzeldir ve güzellikleri 
sever anlayışının bir tezahürünü görüyoruz onda. Eğer cemale, güzel-
liklere talipsen Hoca Ahmed Yesevî sana konuşuyor. Ama sen benim 
dinim kafa kesmekten ibarettir, ben böyle bir din istiyorum diyorsan 
onun sana söyleyeceği bir şey yok. Filtre farklılığı var. Belki Allah ıslah 
etsin diyebiliriz. 

Bugün dünyanın bazı bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de bazı 
pis operasyonlar yapmakta olan ve birçok elin devreye girdiği El-Kaide 
kökenli hareketler de dine bir format atma sonucu ortaya çıkmış hare-
ketlerdir. Neticesinde 18-19 yaşında bir genç “Ben karşılığında huriler 
elde edeceğim” gibi bir inanışla kalkıp bir terör eylemi yapıyor. Dinî 
duyguyla bunu yapıyor. Bu açıdan bazı siyasilerin olayı sadece zecrî/
zorlayıcı tedbirlerle nasıl çözeriz yönüne temerküz etmeleri/yoğun-
laşmaları bence tek başına yeterli değildir. Bu zihniyet nereden doğ-
makta; hangi düşüncelerden bunlar neşet etmekte bunların bilinmesi 
lazım. Kaynağına inmek lazım. Siyasî menfaatler ve mezhebî yakınlık 
falan gibi laflarla da meselenin üstünü örtmek hikmetli ve adaletli bir 
davranış değildir. Adaletli olmak gerekiyor. Bir Osmanlı torunu olarak 
cesaretle şunu söylemek gerekiyor: Abdülvahhap denilen bir köy mol-
lasının attığı formata, Lawrence denilen özel yetişmiş bir elemanın 
sahip çıkarak bu düşünceleri kendi emelleri doğrultusunda kullan-
ma çabaları bunu kaynağıdır. Bu kadar basit. Bugünkü İslam dün-
yasının hal ü pürmelâlini bunlar oluşturmaktadır. Petrol gelirleriyle 
elde edilen ekonomik zenginlikle bu fikirlerini yaymak için Afrika, 
Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde açtıkları şeriat fakültelerinde veya 
medreselerinde öğrencileri zehirlediler. Buralardan mezun oldukları za-
man bu öğrencilerin nasıl bir tipoloji sergileyeceklerini zannedersiniz.? 
Ne olacağı bellidir. Üniversitelerinde, şeriat fakültelerinde, ilahiyat fa-
kültelerinde, İslam felsefesi, irfan, tasavvuf da diyebiliriz bunun adına, 
yasaktır. Hikmet dersleri yasaktır. Hoca Ahmed Yesevî gelse kapıdan 
içeri almazlar. Bu filtreyi kabul etmemektedirler. Kabul etmemenin tabii 
sonucu olarak da mütefekkir, filozof, şair, sanatçı, estetiysen, ârif, hakîm, 
bilge çıkamamakta o formattaki yapıdan. Çıkmaz, beyhude beklersiniz. 
Mesela Bâdeli Âşık diye bir sınıf çıkar mı o yapıdan?. Hiçbir zaman da 
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çıkmayacak. Hani derler ya, bana arkadaşını göster, sana kim olduğunu 
söyleyeyim. Ben de diyorum ki bana filtreyi göster, sana nasıl bir dindar 
tipi çıkaracağını söyleyeyim. Hasılı filtre burada çok önemli. O da işte 
Hikmet filtresidir, İrfan filtresidir. Hoca Ahmed Yesevî gibi bilgelerin, 
ariflerin, büyük sûfîlerin kullandığı filtre budur. Fakat maatteessüf elle-
rin hâmisi var; ama bu İslam irfanının günümüzde hâmisi kalmamıştır.

Şimdi açılışta Dîvân-ı Hikmet’ten okuyan arkadaşımızın okuduğu 
şiirde olduğu gibi;

“Sünnet imiş kâfir de olsa verme zarar, 
Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikâyetçi
Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben”

diyen Hoca Ahmed Yesevî, bırakınız başka bir Müslümanı, kafir bile 
olsa incitme onu sen, üstelik bu sünnettir diyen Hoca Ahmed Yesevî 
hangi filtreyi kullanarak bu sonuca vardı acaba? Bunu hiç düşündü-
nüz mü?. “Kâfir bile olsa incitme onu sen”… Bedir Savaşı, muhteşem bir 
savaş. Çok şehit, çok zâyiat verildi. Ölenler şehit oldu, kalanlar gazi. 
Geri dönüyorlar. Kimisinin oğlu, kimisinin babası, amcası, çocuğu öl-
dürüldü o savaşta. İster istemez sahabeden kendini kontrol edemeyen 
bazı kimseler, savaşın bitiminde karşı tarafın cesetlerini gördüklerinde 
onları tekmeliyorlar. Peygamber Efendimiz buna mani oluyor. Hayat-
tayken düşmanımızdılar ama şimdi öldüler. Kâfir hakikati örten demek. 
Bilmiyor, bilse bunu yapmazdı zaten. Hikmete mani oluyor, önüne çı-
kıyor, setrediyor, örtüyor. Biz de ikaz ediyoruz yapma, amiyane tabirle 
git işine, bizle uğraşma. Bizim senle işimiz yok. Onun için Peygamber 
Efendimiz diyor ki, savaş talep edilmez, savaş talep etmeyin. Peygamberi 
savaşçı bir peygamber olarak sunan modern filtreler var. Ordu komutanı 
diyen, Hz. Ali’ye deniz kuvvetleri komutanı diyen tasvirler var. Bugünün 
bürokratik mekanizmaları üzerinden sahabe yorumlanıyor. Arkadaşlar, 
savaşlar tabii ki oldu, yapıldı ama isteyerek değil, istemeden yaptı on-
ları. Bir müdafaaydı çoğu. Orada Peygamberimiz mani oluyor. Diyor ki 
arkadaşlarına; Biz onu aslına rücu ettirdik. Yani öldürmemiz gerekiyor-
du, aslına rücu ettirdik o kadar. Dolayısıyla şu an bitmiştir onun bize 
karşı husumeti. Hesabını Allah’la görecek deyip, mani olmaktadır. Hz. 
Ali öldürmek üzere yatırdığı “kâfirin” kafasını kesmek üzereyken, Onun 
yüzüne yönelik bir tükürme hareketi karşısında vazgeçmiştir. O kişi de 
“- Neden beni öldürmekten vazgeçtin?” dediğinde mealen: “- Ben seni 
az evvel nefsim için öldürecek değildim, hikmete mani olduğun için, 
Hz. Muhammed’in yoluna mani olduğun için seni öldürecektim, yoksa 
benim sana şahsi bir husumetim yok. Ama sen şimdi bana tükürdün, 
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şahsileşti bu iş. Ben sana kinlendim. Bir insanın yüzü o insanın en şe-
refli yeridir. Sen bana hakaret ettin. Şimdi ben seni öldürürsem Ali’ye, 
yani bana hakaret ettiğin için öldüreceğim. Bu da araya nefs girmesi 
demektir. Nefs girerse ben seni öldüremem” deyince tabiri caizse “Bu ne 
muhteşem bir filtre” dedi yerde yatan. “- Bu ne muhteşem bir anlayış, bu 
ne muhteşem bir hikmet ki; beni öldürmekten vazgeçti”. Rivayet o ki, 
bu muamele karşısında bu kişi derhal Müslüman olmuştur. 

Konuşmanın başında demiştim, Dîvân-ı Hikmet’i ve Hoca Ah-
med Yesevî’yi anlamak ve anlamlandırmak çalışması mühim bir çaba. 
Yesevî’yi bugün nasıl yorumlayacağız noktasında bazı problemler var. 
Mesela bugün Hoca Ahmed Yesevî gibi kimseleri sadece ırkından 
veya mezhebinden dolayı yorumlamaya kalkanlar var. Maturidî’ymiş 
o zaman tamam sorun yok, diyenler var. Peki Eş’arî olsa ne olacaktı? 
Bu bana bir şeyi hatırlattı. On yıl kadar evvel, 2007’de bilindiği üzere 
UNESCO Uluslararası Mevlana Yılı ilan etmişti. O zaman devletimiz 
ön ayak oldu ve dünyada birçok Mevlana etkinlikleri düzenlendi. Tertip 
heyetinde acizane ben de görevli idim. Bu meyanda İstanbul’da çok bü-
yük bir sempozyum gerçekleştirdik. O sempozyumda Hazreti Mevla-
na’nın görüşlerine temas eden kimseler azınlıkta kaldık. Yani “Görüşleri 
neydi, bu zattan nasıl bir İslam anlayışı elde ederiz ve bugün toplumu-
muzu fert ve cemiyet olarak bu görüşlerle nasıl temizleriz?” bunları so-
ruşturmak yerine alakasız konular üzerinde yoğunlaşıldı. Bir İranlı çıktı 
dedi ki o Fars’tır. Hemen kahraman Türk devreye girdi, hayır Türk’tür 
o, dedi. (EK: Mevlana der ki: Her ne kadar Farsça konuşuyor olsam da 
benim özüm Türk’tür). Tabi Afganlı bir profesör o Afgan’dır çünkü do-
ğum yeri Belh’tir deyince, Tacikler devreye girdi dördüncü grup olarak. 
Hayır, Belh ikiye ayrılır. Vahş kasabasında doğmuştur ve Vahş bugün 
Belh-i Bâlâ’dadır, yani Tacikistan sınırları içerisindedir ve o bir Tacik’tir. 
Son dakikada bir başka grup katıldı bunlara, onlar biraz daha mizah 
bir grup. Hayır beyler, o ne Türk’tür, ne Afgan’dır, ne İranlıdır, ne de 
Tacik’tir. O Yunanlıdır. Çünkü Rumî, Rum demektir. “Rumi is a Greek” 
diye kitap bastılar 10-15 sayfalık broşür hâlinde. Peki bunların hepsine 
Hz. Mevlana ne dedi? İlk beyitlerde der ki: “Herkes beni bir tarafa çe-
kiyor ama benim derunumdaki sırlarımı kimse araştırmıyor.” Adamın 
bir derdi var, dava adamı, dert adamı. Tıpkı Hoca Ahmed Yesevî gibi. 
Bizim oralıydı, bizim buralıydı diyenlerden muazzezler. 

Hoca Ahmed Yesevî seyyiddir. Bunu özellikle bazı arkadaşlar bil-
sinler. Yani evlad-ı Resüldur. Zaten bugün o bölgeye giderseniz, hala 
Türkistan’daki Sayram bölgesinde seyyid aileler var. Demek ki Arapmış. 
Eyvah ne yapacağız şimdi. Peki mesela Japon olsa ne yapacağız? O ar-
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kadaşlar Hoca’yı derhal bırakırlar. “Pîr-i Türkistan” tabirini bir coğrafya 
olarak okuyunuz lütfen. Yüzyılın başında moda olan ideolojilerin tesiri 
olarak Fuad Köprülü ve diğerleri âdeta “Bize bizim kavmimizden bir 
pir lazım” diyerek Türkiye’de bir ideolojik Hoca Ahmed Yesevî imajı 
ikame ettiler ki, Hoca Ahmed bundan berîdir. Sonuçta Yesevî’nin me-
sajını sadece Türklere, Ahmed-i Hânî’nin mesajını da sadece Kürtlere 
hapsetmek ile Hz. Peygamber’in mesajını sadece Araplara hapsetmek 
aynı şeydir. Esas olan onların fikirlerine bakmak lazım. Antropolojik, 
etnolojik araştırma yapanlar, soybilimciler araştırmalarını sürdürsün-
ler. Lakin şunu da unutmasınlar ki onların varacağı sonuçlar ile Yesevî 
Türbesi’nin duvar harcını araştıran sanat tarihçilerinin varacağı sonuçlar 
aynı bilgi düzeyinde olacaktır. Yani meselenin özüyle alakası olmayan 
ikincil ve tâli konular olacaklardır. Benim şahsen Yesevî sevgim ırkından 
dolayı değildir; irfanından dolayıdır. O Afrikalı da olsa yine ben kendi-
sini seviyorum.

Hoca Ahmed Yesevî ile pek çok ârif arasında hem öncesiyle ve hem 
de sonrasıyla düşünce irtibatları vardır. Vaktimiz kısıtlı olduğu için tek 
tek mukayese edemiyorum. Mesela Hoca Ahmed Yesevî’nin bir şiirinde 
geçen “- Bana seni kerek seni” sözü Yunus’ta da var. Çinli matematikçiler 
iki ile ikiyi toplamış dört çıkmış; Arjantinli matematikçiler de ikiyle 
ikiyi toplamış dört çıkmış. Evrensel hakikatler her yerde aynı sonuçla-
rı verirler. İlahî süreçler birbirine benzer. Kutsal kitaplar bile birbirine 
benzer. Bugün Kur’an-ı Kerim’i, Tevrat’ı, İncil’i yan yana koyun, tematik 
bir okumaya tâbi tutun, birbirine benzeyen çok ayetler bulursunuz. Bun-
dan dolayıdır ki bazı şarkiyatçıların, oryantalistlerin, Hz. Muhammed 
aslında bir Hıristiyan’dı, İncil’i çok iyi biliyordu, oradan yola çıkarak 
Kur’an’ı yazdı gibi iddialarını bilirsiniz. Çünkü benzeyen tematik ayet-
ler var. Tevrat’ta “Allah insanı kendi sureti üzerine yarattı” âyeti vardır ve 
bu bizde bir Hadis-i Şerif ’tir. Bir Kutsal kitapta yer alan bir ayet, bizde 
Hadis olabilmekte. Bu da geleneğin devamlılığını göstermesi açısından 
önemlidir. Onu gönderen Allah ile bunu gönderen Allah farklı Allah 
değil. Haşa, bir tane Allah var ve devam edegelen bir sünnetullah, bir 
gelenek var. Onu iyi okumak, iyi takip etmek gerekiyor. 

Diğer İslam modelleri petrol dolarlarla, açılan şeriat fakülteleriyle 
kendi tarzlarını yaymaktalar. Bütün dünyaya şu an kötü bir İslam imajı 
bu okullardan yayıldı. Bunu çağdaş Lawrence’ler alarak, işliyorlar. Her-
kes vazifesini yapacak. Sen ne yapıyorsun ona bak. Dolayısıyla Hoca 
Ahmed Yesevî’yi andık. UNESCO 2016 yılını Hoca Ahmed Yesevî Yılı 
ilan etti. Bunların hepsi çok güzel şeyler, karşı değilim. 2007 yılını da 
Mevlana Yılı ilan etti. Ama daha ilerisini istiyorum, daha ilerisini bek-
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liyorum. Hoca Ahmed Yesevî’nin felsefesi, ruhu, derdi, İslam filtresi, 
Hikmetleri hakkında çalışmalar istiyorum. 

Hoca yine bir hikmetinde diyor ki:
“Şeriatın bostanında cevlan ettim.
 Tarikat gülzarında seyran kıldım.
Hakikatten kanat tutup göklere uçtum.
Marifetin eşiğini aştım dostlar.”

Konuşmamın başında filtreden bahsettim, çok önemlidir dedim. 
Günümüzde İslam sadece hukuk algısına indirgendiği için ciddi prob-
lem buradan kaynaklanıyor. Verilen eğitimler neticesinde gençler İs-
lam=Hukuk diyor. Bugünlerde daha da daraltıldı, ceza hukuku anla-
mına indirgendi. Birisi bir hata yapsa da cezasını kessem mantığıyla 
hareket ediliyor. Bugün İslam sadece ceza hukukundan ibaretmiş gibi 
algılanır oldu. Hukukçu arkadaşlarımı tenzih ederim. Ama hukuk, hik-
mete bağlıdır. Aynı kökten gelir, hakeme kökünden gelir. Her hüküm 
hikmetli olmayabilir, hikmet hükümden daha umumidir. Hukuk bir 
dinin %10’udur. Hukuka karşı değilim, ama Mekke döneminde 10 yıl 
Peygamber hukuksuzdu tabiri caizse. Hukuksuz İslam var mıydı? Vardı. 
Şeriatsız İslam var mıydı? Vardı. Din şeriattan daha kapsamlıdır. Hz. 
Nuh için Cenab-ı Allah ayette mealen buyuruyor: “Biz Nuh’a dinden 
şeriat yaptık.” (Şûra Sûresi, 13). Demek ki bir Din var, büyük gövde, 
onun içinden biz bir yol yaptık, şeriat yaptık diyor. Biz Din’i unuttuk. 

İşte Yesevî’nin yukarıdaki hikmetinde dört kademeli din tefsiri görü-
yoruz. Aynı Yunus gibi. Anadolulu gariban Yunus diye takdim ediliyor, 
hayır, büyük bir bilge. Miskin Yunus lafını böyle anlamayın. Tasavvuf 
ehli mecaz kullanır. Mecazları doğru anlayın. Bugün öğreniyoruz ki Yu-
nus çok zengin bir ailenin çocuğu. Aynı şekilde Hoca Ahmed Yesevî’nin 
kendisine 63 yaşında kabir kazdırmasını da bazı arkadaşlar yanlış anlı-
yorlar. 63 yaşında mezara girdi, çıkmadı deniyor. 76 yaşında öldü hazret. 
13 sene mezarda mı yaşadı? Buna halvet köşesi denir. Umumen tasavvuf 
geleneğinde hususen Halvetîlikte halvete girmek çok önemli rükünlar-
dan birisidir. Modern insanların da her birinin evlerinde birer halvet 
köşesi olması gerekir. Ama iki, ama üç saat, bütün yeryüzüyle irtibatını 
kopar, kendinle baş başa kal. Bazısı bunu bir mağarada yapıyor Hz. Pey-
gamber örneğinde olduğu gibi. Peygamber bile olsa bir yere çekiliyor 
ve vahyin gelmesi için hazırlama süreci izleniyor. İnecek olan şey basit 
bir şey değil. Hz. Zeyd diyor ki, devenin sırtında vahiy indiğinde, deve-
nin ayakları çöktü nerdeyse, yerle bir oluyorduk. Bu mecazi ifadelerden 
çok örnek var. Mesela Hz. Mevlana “Biz şaraptan bahsederiz, ama sa-
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kın bunu cahilin yanında söyleme onun aklı üzüm suyuna gider.” diyor. 
Meşhur İbn Fariz’in söylediği gibi “Biz sarhoş olduğumuzda daha üzüm 
yaratılmamıştı.” Böyle bir sermestlik hâli, mestanelik hâli... Bu başka bir 
hâldir, ayırımını bilmemiz gerekiyor. Yeseviîder ki;

“Pir-i mugan nazar kıldı şarap içtim
Şiblî gibi sema kılıp candan geçtim.
Sermest olup il ve halktan erindim kaçtım
Zemzem olup yer altına girdim ben işte.”

Hepsi mecâzi ifadeler. Arifleri açmak gerekiyor. Şeriat, tarikat, haki-
kat, marifet dörtlüsünün ilk ikisi, son ikisi içindir. Yani hakikat ve ma-
rifet için şeriatı veya tarikatı izliyorsun, başka bir şey için değil. Fakat 
maalesef bugün şeriatçı, şeriatla uğraşıyor; tarikatçı, sadece tarikatla uğ-
raşıyor. Basamakları gören yok. 

Şeriat, tarikat, marifet, hakikat dörtlü mertebeleri şeklinde İslam 
dinini anlatma bugünkü Müslüman pedagojisinde yer almayan bir 
ananevî eğitim formatıdır. Burada yegane gaye “Hakikat”e erdirmektir. 
“Ben sana kendi ruhumdan üfledim” buyuruyor Allah. O zaman kendini 
bilmezsen Rabbini bilemezsin. Bütün hepsi o: “Kendini bil”. Kendin-
deki emaneti, o üflenen sırrı bil. O sırrı keşfedersen Allah’ı bulursun. 
Hakikat bu.

Aziz dostlar, söylenecek çok şey var. Ama biz hikmet ehli değiliz. 
Zaten hikmet ehli az konuşur, öz konuşur bizim gibi lafı uzatmaz. Tek 
sermayemiz hikmet ehlini sevmemiz. Onları sevdiğimiz için belki bir 
şeyler verirler diye o kapının kıtmiri olarak bekleyenlerdeniz.. Bu da-
ğınık konuşmamı sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 3
Beşir AYVAZOĞLU

Edebiyatçı/ Yazar

HİKMET BURCUNDA CEMİL MERİÇ
Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. TİKA’nın bu güzel salo-

nunda ikinci defa bulunuyorum. Böyle seçkin bir topluluk karşısında 
konuşmak başlı başına bir ayrıcalık, başlı başına bir gurur vesilesi benim 
için. 

Hiç şüphesiz benim anlatacaklarımı siz daha iyi biliyorsunuz ama 
sohbet olsun diye davet ettiler, geldik. Pir-i Türkistan Ahmed Yesevî 
Hazretlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla ilan edilen Ahmed Yesevî 
Yılı vesilesiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ve UNESCO Türkiye 
Komitesi’nin işbirliği ile düzenlenen programda konuşmacı olarak bu-
lunmak beni ayrıca memnun ediyor. Pir-i Türkistan’ın aziz hatırasını 
minnetle, hürmetle yâd ediyorum. İçimizden Fatiha’mızı okuduk zaten 
bu büyük insan için. Türkistan’da, Türk Dünyası’nda İslâm’ın yayılma-
sına vesile olan, İslâm’n ve Türklüğün İslâm’ı kavrayış tarzının Anadolu 
coğrafyasında yayılmasını sağlayan büyük bir isim Ahmed Yesevî. Gerçi 
son zamanlarda tartışılıyor olmakla beraber, Ahmed Yesevî çizgisinin 
Yunus Emre ile birlikte Anadolu’da ayrı bir cereyan hâlinde etkisini 
gösterdiği rahatlıkla söylenebilir. Bu meseleler her zaman tartışılır, tar-
tışılacaktır. Ama Türkistan ile Türkiye arasındaki kültürel bağlar ve coğ-
rafi yakınlıklar hiç şüphesiz son derece sağlamdır ve zaman içerisinde 
bu bağların çok daha enteresan tezahürlerinin karşımıza çıkacağına ina-
nıyorum. Zaten son zamanlarda ilişkilerimizin çok gelişmiş olduğunu 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin faaliyetleri ile görüyoruz. Gelecekte bu 
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ilişkilerin daha da artacağını ve hayalimizdeki o büyük birliğin, gönül 
birliğinin, kültür birliğinin sağlanacağını düşünüyorum. 

Ahmed Yesevî deyince aklımıza ilk gelen elbette “hikmet”tir. Çok 
önemli, bir bakıma Şark’ı, İslâm dünyasını temsil eden bir kavram bu. 
Hikmeti, irfanla birlikte düşünmek gerekir. Kelime Arapça’da yargıla-
mak, hüküm vermek anlamına gelen hükm masdarından geliyor. Ama 
bu kavram başka bir Arapça kökle daha ilişkilendirilmiştir. O da bu bi-
zim Türkçedeki tahkim, muhkem, istihkam gibi kavramlarda karşımıza 
çıkan ve “sağlamlaştırma, bağlama, gemleme” gibi anlamlar taşıyan bir 
fiil. Kavramların etimolojik menşeleri ve akrabaları son derece önemli-
dir. Bir kavramın muhtevasını açıklayabilmek için etimolojik akrabalık-
ların zenginliklerini ve yaygınlığını mutlaka göz önünde bulundurmak 
lazım. Mesela şiir ile şuur ilişkisi başlı başına bir konferans konusu ola-
bilecek kadar zengindir. Aynı şekilde hikmetle kültür ve irfan arasındaki 
ilişkiler, hikmet’in diğer türevleri, hakîm, hekim, hâkim... Hikmetin son 
derece zengin bir kavramsal çerçevesi var. Zannediyorum bu konular 
burada daha önce konuşuldu. 

Öğrendiğime göre, ilk seminer İbrahim Kalın Beyefendi tarafından 
verilmiş. Onun hikmet üzerine çok ciddi çalışmaları var. Seyyid Hüse-
yin Nasr’la çalışan ve İslâm’ın hikmet ve irfan zenginliğini derinliğine 
bilen bir dostumuz. Çok önemli şeyler söylemiştir elbette. Ben hikmet 
üzerinde fazlaca duracak değilim. Yalnız şunu söyleyebilirim: Hikmet, 
ilim, sanat ve felsefe mensuplarının derinleştikçe ve bilgilerini şah-
siyetlerinin bir parçası hâline getirdikçe, başka bir ifadeyle, ahlaka 
dönüştürdükçe yaklaştıkları, sonunda ulaştıkları bir burçtur. Eğer 
ilim, sanat ve felsefe, ahlak ve amelle birleşir, bir yaşama tarzı hâline 
gelirse hikmet burcuna ulaşılır. Şairler de sanatlarının belirli dönem-
lerinden sonra yavaş yavaş hikmet burcunda mısralar, şiirler söylemeye 
başlarlar. Büyük şairlere bakınız; Mehmet Âkif ’e, Yahya Kemal’e, hatta 
Ahmet Haşim’in son şiirlerine bakınız, yavaş yavaş Hikmet’e doğru yol 
aldıklarını görebilirsiniz. Öyle mısralar söylüyorlar ki artık bütün fazla-
lıklardan arınmış; şairin veya düşünürün yaşadığı zamanla ilişkisi azal-
mış; fakat bütün zamanlara hitap edebilen tırâşîde sözler, hiçbir zaman 
değerini kaybetmeyecek sözler hâline geldiğini görebilirsiniz. Filozoflar 
de öyle. Aslında Hikmet felsefe değil, felsefeden farkları var. Hikmet bir 
bakıma eşyanın hakikatini kavrama aracı veya cehdidir. Hikmet eşyanın 
hakikatine nüfuz ederek Mutlak olanın bilgisine ulaşma amacını taşıyan 
bir gayrettir. Peygamberimizin “Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini öğret” 
duası Hikmet’in asıl mânâsında ne olduğu konusunda açık bir fikir ve-
riyor. Mesela “Ben Hikmet’in eviyim, Ali onun kapısıdır.”; “Hikmet mü-
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minin yitiğidir, onu bulduğu yerde alır.” hadisleri çok önemli... “Şüphesiz 
bazı şiirler vardır ki hikmettir.” hadisi de bana çok anlamlı geliyor. 

Az önce ifade ettiğim gibi hakikaten bazı şairler sonunda Hikmet’e 
ulaşıyorlar. Behçet Necatigil’in çok ilginç bir yazısı vardır. Şairlerin şiir 
dünyası, şiir hayatı, şiir macerasındaki dönemlerini anlatırken, üçüncü 
dönem olarak Hikmet Burcu’ndan söz eder. Bana sorarsanız Cemil Me-
riç de hayatının son yirmi yılında hikmet burcunda yaşadı. 

Ahmed Yesevî’nin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu soh-
betlere katılma teklifi geldiği zaman epeyce düşündüm ne konuşabili-
rim ben diye. Kendimi Ahmed Yesevî hakkında yetkinlikle söz söyle-
yecek bir seviyede göremediğim için -imam bildiğini okur tabirince- 
en iyi bildiğim konulardan söz edeyim, dedim. Bu yıl Cemil Meriç’in 
doğumunun tam da yüzüncü yılı. Biliyorsunuz, 1916 yılında doğmuş-
tur. Düşündüm de, bu büyük yazar bizi hikmet burcunda yazdıklarıyla 
yakalamış. Fakat o daha ziyade “irfan” kavramını kullanıyor, belki dik-
katinizi çekmiştir. Tek baskı yapan bir kitabı var: Kültürden İrfana... 
Daha sonraki kitapları arasında bu kitap yer almıyor. Kitabın hemen 
en başında kitabın ismini aldığı “Kültürden İrfana” başlığını taşıyan bir 
röportaj var. O kadar ilgimi çekti ki, tamam dedim, tam da bu bizim 
konuşmamıza uygun ifadeler var! Mesela “İrfan düşüncenin bütün ku-
tuplarını kucaklayan bir kelime. İrfan insanoğlunun has bahçesi, ayırmaz, 
birleştirir.” diyor. Hani Mevlana’nın “Biz birleştirmek için geldik, ayırmak 
için değil.” diye meşhur bir beyti vardır. Bu, Cemil Meriç’in anladığı 
mânâda irfanın mottosu diyebileceğimiz bir söz. “Bu bahçede kinler susar, 
duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sonra erer. İrfan kendini tanımakla başlar. 
Kendini tanımak, ön yargıların köleliğinden kurtulmaktır. Ön yargıların ve 
yalanların...” Bu Cemil Meriç’in üslûbu biliyorsunuz, tekrarlar güçlen-
dirmek için. “Tecessüsü madde dünyasına çivilemeyen, (hikmeti tarif ediyor 
dikkatinizi çekmek isterim) zekayı zirvelere kanatlandıran, uzun ve çileli 
bir nefis terbiyesi: irfan. Kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. Yani ilim; 
hayatınıza uyguladığınız, hayatımızın bir parçası hâline getirdiğiniz, onu 
bir ahlak olarak yaşadığınız zaman ilimdir. İrfan bir Tanrı vergisi cehitle 
gelişen bir mevhibe. Kültür irfana göre katı, fakir ve tek buutlu. İrfan insanı 
insan yapan vasıfların bütünü. Yani hem ilim, hem iman, hem edep. Kültür 
homoekonomikusun kanlı fetihlerini gizlemeye yarayan bir şal. İrfan dinî ve 
dünyevî diye ikiye ayırmaz. Yani her bütün gibi tecezzi kabul etmez. İrfanın 
bu ta kendisidir.”  

Devam ediyorum: “Batı kültürün vatanıdır, doğu irfanın” diyor ve so-
ruyor: “Peki soru soran bir Türk aydını olarak siz kültürün mü hizmetinde-
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siniz, irfanın mı?” Cevap olarak “Heyhat,” diyor Cemil Meriç, “Hidayet 
ilahi bir lütuf. Ben de belli bir çağın insanı olarak kültürün hizmetindeydim 
şimdiye kadar. Dünya kütüphanelerinin kapılarını yurdumun insanlarına 
açmak istedim. Hint ormanlarının uğultusunu taşıdım edebiyatımıza, ba-
tının büyük düşünce fatihlerini konuşturdum. Eserlerimin kültür cildi aşa-
ğı yukarı tamamlandı. Bundan sonra irfan cildi başlayacak. (yani hikmet 
burcuna geçtim demeye getiriyor) Ayrıntılarla fazla uğraştım şimdiye ka-
dar, artık bu uzun yolculukta devşirebildiğim hakikat meyvelerini takdime 
çalışacağım okuyucularıma. Kültürden çok irfanla uğraşmak istiyorum.” 

Bu cümleler bana son derece çarpıcı geldi. Bu, Cemil Meriç gibi bir 
entelektüelin yaşadığı düşünce macerası sonunda vardığı nokta. Haki-
katen son derece önemli. Benim neslim için Cemil Meriç’in ne kadar 
önemli bir isim olduğunu bilirsiniz. Ben altmış üç yaşındayım. Yani oku-
maya, düşünmeye, etrafıma tecessüs ile bakmaya 1960’larda başladım. 
Sivas’taydım o zaman, şiir meraklısı bir delikanlıydım. Şiir yazıyorum, 
mahalli gazetelerde yayımlanıyor. Ama şiirlerim İstanbul’da, Ankara’da 
çıkan büyük dergilerde yayınlansın diye çıldırıyorum. Hisar dergisine 
şiirlerimi gönderiyorum. 1960’ların sonları... Her ay bayiye gidiyorum, 
alıyorum, yok; büyük bir hayal kırıklığı... Ama o tarihte Hisar’da bir 
imza dikkatimi çekiyor: Cemil Meriç. Fildişi Kuleden başlığı altında o 
kadar enteresan şeyler yazıyor ki… Sanki başka bir dil konuşuyor adam, 
çarpıcı bir üslûbu var. Okudukça heyecanlanıyorum, onu tanımak is-
tiyorum. Zaman içerisinde Hareket dergisinde ve başka dergilerde de 
ismini görmeye başlıyorum Cemil Meriç’in. Fildişi Kuleden sesleniyor. 
Ama Fildişi Kuleden seslense de, kendi ifadesiyle, o bir davasız sanat 
meczubu değil. Yani “Sanat sanat içindir, benim başka meselem yoktur.” 
diyen adamlardan değil. Fildişi Kulede sanki yapayalnız bir mücahit; 
kılıçlarını, hançerlerini bileyerek, silahlarını temizleyerek savaşa hazır-
lanan; savaşa hazırlayan bir adam...

Silahlarını kuşandıktan sonra kafalarımızı ve gönüllerimizi fethede-
cek gibi. O kadar kısır bir ortam vardı ki, emin olun okuyacak kitap 
bulamazdık. İdeolojik gruplar vardı şimdiki gibi. Onlar birtakım ide-
olojik kitaplar tutuştururdu elimize. Necip Fazıl azçok tatmin ederdi 
bizi. Ama o da düşünce dünyasına nüfuz etmekten ziyade, aforizma-
larıyla, belâgatıyla bizi etkilerdi. Düşünce dünyamızı ateşleyen birile-
rine ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarla kendi aramızda birtakım kitaplar 
bulur, okurduk; ama kitap da gelmezdi doğrusunu söylemek gerekirse. 
Çok kötü kitaplar vardı. İslâm düşüncesi büsbütün çoraklık yaşıyordu. 
Daha ziyade Muhammed Kutup, Seyit Kutup ve Pakistanlı Mevdudi 
gibi bizim topraklarımızda yeşermiş düşüncelerin dışında düşüncelerin 
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dile getirildiği kitaplar okutulurdu. Bu topraklarda neşv ü nema bulmuş 
düşünceyle bir türlü buluşamaz; içimizi tutuşturacak, bizi geleceğe doğ-
ru itecek, hazırlayacak bir kaynak bulamazdık. Cemil Meriç işte bu kısır, 
çorak ortamda birdenbire karşımıza çıktı. İnanılmaz bir şey. 

Hemen bir parantez açıp söyleyeyim: Yahya Kemal’in şiiri çok 
önemlidir, tam zamanında gelmiş ve o zamanda söylenmesi gerekeni 
söylemiştir. Onun için çok önemlidir. Yahya Kemal bugün yaşasaydı, 
aynı şiirleri yazsaydı belki dönüp bakmazdık. Cemil Meriç de tam za-
manında geldi ve bize söylenmesi gerekenleri söyledi. O sıralarda oku-
duğumuz yazarlardan biri de Kemal Tahir’di. Osmanlı’ya farklı bir bakış 
açısı getiren Kemal Tahir... Bazı tespitleri dolayısıyla mesela, Atilla İl-
han’ın Hangi Batı’sını bayıla bayıla okumuştuk. Anadolu çoraktı. Cemil 
Meriç benim neslim için bir çeşit can simidi oldu. Muhteşem bir gezgin 
gibi göründü gözümüze, sonunda bu ülkede karar kılan muhteşem bir 
gezgin... 

1974 yılında İstanbul’a gitmiştim. Sahaflar çarşısına uğradım. Bu Ül-
ke’nin Ötüken Neşriyat’tan çıkan gri kapaklı ilk baskısını aldım. İncecik, 
küçücük bir kitap ama içi öylesine doluydu ki… İlk sayfalarını Çınaral-
tı’nda okudum. Bir belediye otobüsünde devam ettim ve bir parkta bi-
tirdim. Çoğu Hisar’da, Hareket’te çıkmış yazıların toplamıydı; onları bir 
arada okuyunca daha da etkili oldu. Bu Ülke’yi okuyunca sanki bu ülke 
değil de dünyalar benim olmuştu. O kadar etkilenmiştim. Öfkenin ve 
sevgisizliğin kol gezdiği karanlık günlerdi. Cemil Meriç’in gür sesi, be-
nim mensup olduğum nesil için bir cesaret ve teselli kaynağı oldu. Çok 
gençtik, donanımsızdık. El yordamıyla yolumuzu bulmaya çalışıyorduk. 
Güçlü bir sesin “Doğru yoldasınız çocuklar, cesaret!” demesi gerekiyor-
du. Cemil Meriç’in sesi öyle bir sesti. Değişikti, etkileyiciydi. Solcu ve 
Batıcı intelijansiyanın baskısıyla pısırıklaşarak savunmaya çekilmiş yer-
li düşünce, muhafazakâr düşünce -ne derseniz deyin artık ona- Cemil 
Meriç’ten aldığı cesaretle kendini daha güçlü ifade etme imkânlarına 
kavuştu o yıllarda. 1970’lerden söz ediyorum şimdi. 

Diyordu ki Cemil Meriç; “Murdar bir hâlden muhteşem bir maziye 
kanatlanmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.” Gerici diyorlardı ya 
o zaman. Sonra ekliyordu; “Gerici, ilerici... Düşünce hürriyeti bu mülev-
ves kelimenin esaretinden kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve düşünce 
namusu”, “Argo kanundan kaçanların dili, uydurma dil tarihten kaçanla-
rın”, “İzm’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri, itibarları menşelerinden 
geliyor. Hepsi Avrupalı”. İşte bu yalın cümleler muhafazakârların bütün 
yaklaşımlarını, temel tezlerini kısa yoldan, kestirme yoldan öylesine 
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kendinden emin üslûpla dile getiriyordu. O zamana kadar belki sadece 
Hisar dergisi ve okuyucularının tanıdığı bu şaşırtıcı adam, ilk kitabı Bu 
Ülke ile -bizim bildiğimiz ilk kitap, ondan önce meğerse Hind Edebi-
yatı ve Saint Simon adlarında iki kitabı daha varmış- böyle hayatımızın 
ortasına geldi, tahtını kuruverdi. Genç yaşta gözlerini kaybettiğini öğre-
nince ona duyduğumuz saygı daha da artmıştı. Bir efsaneydi artık Ce-
mil Meriç. Düşüncenin Homeros’u, El-Ma‘arrî’siydi, kör ya onlar da... 
Odasının duvarını leb-a-leb kitapların doldurduğu onu ziyaret edenler 
tarafından bir efsane gibi anlatılırdı. Böyle uzaktan uzağa hayranlıkla 
“Ah tanışabilsek!” diye içimizden geçirirdik. İşte bu kitapları okuyarak 
engin hafızasına kaydediyor ve pişirip orijinal düşünceler hâlinde biz 
hayranlara sunuyordu. Her cümlesi ruhumuzu okşayan, kendimize gü-
venimizin artmamızı sağlayan birer vecizeydi: “Kıt’aları ipek kumaş gibi 
keser biçerdik, kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir 
de küffar”. Daha 17-18 yaşındaki bir delikanlıyı bu cümleler hakikaten 
avlıyor, ama çok önemli fikirleri de beynimize zerkediyordu. 

Batılılaşma meselesinin en fazla tartışıldığı yıllardı bildiğiniz gibi. 
Cemil Meriç, okuduğumuz diğer kitaplardaki gibi eveleyip gevelemi-
yor, ne söyleyecekse doğrudan söylüyordu. Cesur bir adamdı. O cesa-
reti bir de Necip Fazıl da görürdük. Onun dışında bizim muhafazakâr 
aydınlar hep böyle ezik ve pısırıktı, düşüncelerini korkarak söyler, hep 
bir savunma psikolojisiyle hareket ederlerdi. Ne diyordu Cemil Meriç? 
“Tanzimat sonrası aydınlara en yakışan sıfat müstağrip. Edebiyatımız bir 
gölge-edebiyat; düşüncemiz bir gölge-düşünce”; “İrfanından kopan inteli-
jansiyanın kaderi suya nakışlar çizmek”, “Avrupalı Osmanlı ülkesine papaz 
ihraç eder. Hıristiyanlığa davet mi? Ne münasebet! Tek emeli Osmanlı’yı 
dinsizleştirmek, yani ‘etnik bir toz’ hâline getirmek. Bir kelimeyle: Dinsiz-
lik, Batı’nın yükselen sınıfları için ne kadar hayırlıysa, bizim için o kadar 
meş’umdur; onlar için ilerleyiş, bizim için çözülüş ifade eder.” diyordu.

Bu Ülke’nin gri kapaklı ilk baskısını kaybettim, çünkü hayranları, görüp 
okumak isteyenler alıyor, unutturuyorlar. Sonraki baskılar da aynı akıbete 
uğradı. Ne güzel! Yani o kadar yaygındı, o kadar çok okunuyordu. Bu Ülke’ye 
el koyan arkadaşlarım, “Sen bulursun, nasılsa okudun!” diyorlardı. En son 
İletişim Yayınları’ndan olan baskısını edindim, kütüphanemde o duruyor. 
Sonra biliyorsunuz, Umrandan Uygarlığa, Mağaradakiler ve Bir Dünyanın 
Eşiğinde ismiyle Hint Edebiyatı çıktı. Ardından Kırk Ambar çıktı, kocaman 
bir kitap… Bir Facianın Hikâyesi, Işık Doğudan Gelir... Dergiler onunla 
röportaj yapmak için yarışıyorlardı biliyorsunuz. Yani bir Cemil Meriç çağı 
yaşıyorduk. Bir yıldızdı. Fildişi Kulesinden gözlerini kaybetmek pahasına, 
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biriktirdiği hazinesindeki zenginlikleri bizim için cömertçe saçıyordu. Böyle 
düşünüyorduk. Gözlerimiz mücevher parıltılarıyla kamaşmıştı.

Gözleri gören biri, gözlerini kaybedenlerin neler hissettiklerini ta-
savvur edemez. Ben tasavvur edemiyorum. Sürekli okuyan ve yazan bi-
risi olarak gözlerimi kaybettiğimi düşünüyorum; dehşet verici bir şey, 
bir kâbus.  Cemil Meriç’in gözlerini kaybettikten sonra çektiği büyük 
acının mahiyetini az çok anlayabilmek için Jurnal’ini beklemek gereki-
yordu. Bu kitabı özetlememi isteseniz, tek kelime söylerim buna: Izdı-
rap. Hakikaten Jurnal baştan sona bir ızdırap kitabıdır. Izdırabın, sade-
ce kalbinde ve beyninde değil, özel hayatında da Cemil Meriç’i hiç terk 
etmediğini, Jurnal’in her cümlesinde hissediyorsunuz. Okumayı hayat 
tarzı hâline getirmiş birinin genç yaşta gözlerini kaybetmesi korkunç bir 
şey. Tek Parti devrinin işkenceye dönüşen takibi ve baskısı altında ya-
şanmış bir gençlik dönemi, ardından gözlerini kaybederek kararan dün-
yası ve bu karanlık dünyada ışık peşinde koşan; ye’si, isyanları, şüphele-
ri, öfkeleri, ümitleriyle serâpâ bir insan; doğru bildiğini önünü arkasını 
düşünmeden söyleyen bir adam, yani hâlis bir entelektüel Cemil Meriç.

1955 yılında yazmaya başladığı Jurnal, Cemil Meriç’in bütün beşerî 
taraflarıyla, hatta zaaflarıyla gözlerimizin önüne serildiği bir kitaptır. 
Kitaplarında karşımıza birer dev olarak çıkan öyle yazarlar vardır ki, 
hususi mektuplarında ve eğer kendilerini tashih etmek amacıyla yazma-
dılarsa, hatırat kitaplarında cüce olarak karşımıza çıkarlar. Bence Cemil 
Meriç, daha önce okuduğum kitaplarında neyse, Jurnal’inde de oydu. 
Belki kendisini Jurnal’inde değil, kitaplarında belli ölçüde tashih et-
tiği söylenebilir. Bunu da tabii karşılamak gerekir. Çünkü hiçbir ya-
zar, okuyucusunun karşısına kendisine çekidüzen vermeden çıkmaz. 
Yazmak zaten bir bakıma düzenlemek, tashih etmek, kendine çeki dü-
zen vermek, pırıl pırıl kıyafetlerle dinleyicinin karşısına çıkmak gibi bir 
şeydir. Zaaflarını gizler yazarken, eksiklerini giderir. Hatta geçmişin-
den söz ederken bile kendini tashih eder. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
bir sözü vardır: “Biz sürekli maziyi tashih etmekten, düzeltmekten başka ne 
yaparız ki?” Aslında tarih yazımı da bir bakıma tarihi yeniden inşa et-
mek, yani tarihi bugünden bakarak yeniden düzenlemek anlamındadır. 
Çünkü tarihî hadiseleri bütünüyle aydınlatmak, her anını vesikalarla ay-
dınlatmak mümkün olmadığı için, yorumladığınız için onu yeniden inşa 
etmek mânâsına gelmektedir. Vesikalar bile her zaman gerçeği yansıt-
maz, çünkü o vesikayı üreten kimse kendine göre üretmiştir. Dolayısıyla 
geçmişi bütünüyle bilmemiz mümkün değil. Onu yeniden inşa ederiz. 
Yazar da kendisini yazarken yeniden inşa eder ve farklı bir şekilde gös-
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terebilir. Yani bir yazarla karşılaştığınız zaman okuduğunuzda kafanızda 
uyanan o imajdan farklı bir kişilik ortaya çıkabilir. 

Ben Jurnal’de başka bir üslûpla karşılaşacağımı tahmin ediyordum. 
Biliyorsunuz Cemil Meriç’in kendine has bir üslûbu vardır. 1955 yılın-
da yazmaya başladığı Jurnal ve 1960’ların ortalarında yayınladığı Saint 
Simon adlı kitaplarını okuyunca Cemil Meriç’in bildiğiniz üslûbunu, 
yani Bu Ülke’deki ve daha sonraki kitaplarında karşımıza çıkan üslû-
bunu sonradan edinmediğini, düşüncesiyle birlikte teşekkül etmiş, yani 
düşüncesine kaçınılmaz olarak bağlı bir üslûp olduğunu gördüm. Bunu 
çok önemsiyorum. Üslûp denemeleri yapabilirsiniz, hayatınızın bir dö-
neminde “Artık ben şöyle yazacağım, üslûbum şöyle olsun” diye farklı 
üslûp deneyebilirsiniz. Ama Cemil Meriç yazmaya başladığı andan iti-
baren aynı üslûbu koruyan, o üslûbu geliştirerek düşüncesiyle birlikte 
şekillendiren enteresan bir yazardır. Jurnal’inde görüyorsunuz o üslûbu.

Cemil Meriç, doğru bildiklerimizi hakikaten farklı bir şekilde, farklı 
bir üslûpla söylüyordu. Düşüncenin, irfanın bütün ufuklarında gezin-
miş ve sonunda Bu Ülke’de karar kılmış bir seyyahın, gezginin eminliği 
ile söylüyordu. O konuştuğu zaman sanki bütün insanlık konuşuyordu. 
Onu okurken kendimizi düşüncenin sınır tanımayan ufuklarında bulu-
yorduk. Çarpıcı olan, bize bu genişlik ortasında, bu parıltılar arasından 
seslenerek mensubu bulunduğumuz tarihin ve kültürün büyüklüğünü 
anlatmasıydı. Biz inanıyorduk, evet. Ama onun büyüklüğünü anlatacak 
kelimeleri bulamıyorduk. Onun büyüklüğünü anlatacak bir birikime sa-
hip değildik. O muhteşem üslûp bize cesaret kazandırdı. 

Biliyorsunuz üstadın kullandığı eski kelimeler vardır. En eski kelime 
bile o kullandığı zaman yepyeni bir kelime hâline geliyor; yepyeni bir 
muhteva yükleniyordu. En yeni kelime birden sanki bütün bir geçmi-
şi yükleniyordu. Aslında kelime hafıza demektir. Hatta zaman kırıntısı 
demektir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ı düşünün, Öztürkçe hareketinin en 
hızlı olduğu dönemde, en yakın dostlarından biri Nurullah Ataç bu işin 
önderliğini yaptığı sırada, Ataç’ın da şiddetli hücumlarına maruz kal-
dığı hâlde Ahmet Hamdi Tanpınar, o sağlam Türkçesinden, dilinden, 
kullandığı kelimelerden asla vazgeçmemiştir. Çünkü her kelime onun 
için başlı başına bir hafızaydı, zaman kırıntısıydı. Kelimeler geçmişten 
bugüne kültür yükü taşırlar. Bir kelimeyi telaffuz ettiğimiz zaman o ke-
limeyle ilgili bir yığın çağrışım zihnimize hücum eder. Yani şehir dedi-
ğimiz zaman Yahya Kemal’in Hayal Şehir’i de hemen zihnimizin bir kö-
şesinde beliriveriyor, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i de. Ya kent 
dediğimiz zaman... Yani kelimelerin geçmişe doğru son derece zengin 
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hafızaları var. Cemil Meriç bu hafızayı kullanmaya başlamıştı. Ve sanki 
yeni kelimelere yeni bir hafıza yüklüyordu. O kullandığı zaman aslında 
o kelimenin o anda kastettiği mânânın çok daha farklı anlamları ku-
şattığını hissediyordunuz. Bu yazarlık başarısıdır bana sorarsanız. Her 
yazar bunu başaramaz.  

Cemil Meriç’in dili belki bir ideoloji, bir bakış, bir kavrayış tarzıy-
dı. Düşüncesini hangi kelimeyle daha iyi ifade edebiliyorsa, -hiçbir 
bağnazlığı, yobazlığı yoktu- o kelimeyi kullanırdı. Bütün aklı başında 
adamlar gibi, daracık bir lügatle düşüncenin gelişip serpilemeyeceği-
ni çok iyi biliyordu. Meşhur cümlesini nakletmiştim: “Argo, kanundan 
kaçanların; uydurma dili, tarihten kaçanların dilidir.” Dilinin zenginli-
ği ve üslûbunun kıvraklığı sayesinde, zengin birikimini ve düşüncesini 
çok kolay aktarıyordu. En çetrefil meseleleri anlatırken bile, heyecanlı 
bir maceradan söz ediyormuş gibi, soluk soluğa takip etmenizi sağlardı. 
Birbirini takip eden düşünceler öylesine kendiliğindendi ki, “Hayret!” 
derdiniz, “Bunları ben niye daha önce düşünemedim?” Çok sıradan bir 
şey söylüyormuş gibi gelirdi, bize çok önemli bir hikmeti, çok önemli 
bir hakikati söylerken. Düşünce dünyasında, bana sorarsanız, mıymıntı 
bir gezgin gibi değil, bir fatih gibi dolaşıyordu. Fatih atalarının çakır-
keyif, derbeder, serâzâd, tehzib, nâzenin, arzıendam, dildâde, abes, perestiş, 
ustûre gibi, uydurmacıların tüylerini diken diken edecek kelimeler kul-
lanıyordu; ama yeni kelimelere de kapalı değildi. Devrik cümle de kul-
lanıyordu. Niye? İrfanının şiire açılan ufuklarını genişletmek için. Şiirde 
devrik cümle kullanılır. Şiirle nesir arasında şiirin imkânlarını kullanan 
bir üslûbu vardı Cemil Meriç’in. Bazen onun yazılarını okurken şiir mi 
okuyorsunuz, nesir mi, karıştırabilirdiniz. Zaten şiirle de haşir neşirdi. 
Mesela Victor Hugo’dan çok önemli şiirleri Türkçeye çevirmiştir. Aynı 
şairin  Hernani adlı manzum piyesini manzum olarak çok başarılı bir 
şekilde çevirmiştir. Sabri Esat Siyavuşgil tarafından yapılan Cyrano De 
Bergerac tercümesi çok tanınmıştır. Orijinali kadar güzeldir, derler Ed-
mond Rostand’ın bu eserinin tercümesi için. Hakikaten çok güzel ter-
cümedir. Ama nedense Cemil Meriç’in Hernani’si hep göz ardı edilir. 
Hernani tercümesinde de Türkçenin tadını, zevkini, estetiğini hissedi-
yorsunuz. Yeniden telif etmiş gibi. Zaten üstad tercüme etmez, Türkçe-
de âdeta yeniden yazardı. Mesela Balzac’tan yaptığı İhtişam ve Sefalet 
tercümesini okuyun, bir telif eser okuduğunuz hissine kapılırsınız. Üs-
tadın kendine has bir tercüme anlayışı vardı. Bu hem Fransızcaya hem 
de Türkçeye fevkalade hâkim olmasından kaynaklanan başarıydı. Zaten 
iyi tercüme ancak iki dile de kültürüyle birlikte vâkıf olmakla mümkün-
dür. Cemil Meriç böyle bir adamdı. Hatay henüz Türkiye’ye katılmadan 
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önce Hatay Lisesi’nde Fransız liselerinin programı uygulanıyormuş. 
Orada öğreniyor Fransızcayı. Birazdan bahsedeceğim ondan da. 

Sonra biliyorsunuz Kırk Ambar çıktı, Bir Facianın Hikâyesi çıktı ve-
saire. Cemil Meriç bu eserlerinde anlattığı macerasına göre, uzun yıllar 
böyle yabancı iklimlerde dolaşmış bir düşünürdü. Peki, Bu Ülke’ye, yani 
eve nasıl dönmüştü? Fransız mandası altında yaşayan Hatay’da bütün 
Türk gençleri gibi Cemil Meriç de önceleri ciddi mânâda Türkçüydü; 
fakat Büchner’in Madde ve Kuvvet isimli önemli bir eseri vardır, bizde 
birçok aydının materyalist olmasına yol açan bir kitaptır bu. Bir gün bu 
kitabı okuyor ve bütün hayatı değişiyor. Hani romancı “Bir kitap okudum, 
hayatım değişti.” diyor ya, öyle... Cemil Meriç bu kitabı okuduktan sonra 
artık bir ateist. Lise yıllarında okuduğu Marksist klasiklerin tesiriyle de 
maddeciliğe yöneliyor; hatta İstanbul’a okumak için gelince Kerim Sadi 
-meşhur Marksist’tir- ve Nâzım Hikmet ile tanışıyor. Ama beş parasız 
geliyor İstanbul’a. Üniversiteye girmek istiyor. Bu arada takibata uğra-
mış; idamla yargılanmış Hatay’da, Hatay Cumhuriyeti’ni yıkmak iddi-
asıyla. Başına gelmedik kalmamış yani. Nazım Hikmet’le Kerim Sadi 
ona iki önemli Marksist klasiği tercüme ettiriyor; ama parasını vermi-
yorlar, kendisi söylüyor. O tarafı da var.

Marksistliği hakkında konuşurken, yazarken “O güne kadar tek işçinin 
bile elini sıkmamıştım ama Marksist’tim.” diyor. Aslında bunun gerçek-
lerden bir çeşit rüyaya kaçış olduğunu çok erkenden fark etmiş. Ama 
dedim ya, Hatay hükümetini yıkmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yakalan-
mış; tutuklanıp idamla yargılanmış; kurtulmuş, ama o damgayı yedikten 
sonra hiç kimseyle görüşemez hâle gelmiş. Victor Hugo’yu çok sevdiği 
için yıllarca Sefiller’deki Jan Valjan gibi hissetmiş kendini, onunki gibi 
bir hayat yaşamış, bir çeşit kaçak hayatı... Bu hayatı onun için çekilir 
kılan kitaplardır. Engin tecessüsü ve Antakya Sultanisi’nde öğrendiği 
kuvvetli Fransızcası sayesinde Avrupa kültürüne açılmış. Bu öyle bir 
açılış ki, kendi ifadesiyle, coğrafyasında Asya yok ve sadece diliyle Türk. 
Bir yandan ateizm, bir yandan maddecilik, Avrupa edebiyatı… Dilinden 
başka Türklükle alakası yok. Bunu kendisi çok açık bir dille anlatıyor.

Cemil Meriç’in düşüncesindeki çok önemli merhalelerinden biri 
Hind edebiyatı, kültürü ve felsefesiyle ilişki kurmasıdır. Bu ilişkiyi, Ro-
main Rolland’ın meşhur kitapları sayesinde kuruyor. Rolland’ın Swami 
Vivekananda hakkında çok önemli bir kitabı vardır. Asaf Hâlet Çelebi de 
Rolland vasıtasıyla Hint kültürüyle ilişki kurmuştu. Bir de Nuri Arlasez...

Belki duymuşsunuzdur, Nuri Arlasez müthiş bir adam. Cumhuriye-
tin ilk yıllarından itibaren çöplüklerde dolaşan fermanları, yazma kitap-
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ları, bizim kültür mirasımız adına aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini 
toplayarak kumaşlar, işlemeler, kitaplardan oluşan inanılmaz bir kolek-
siyon vücuda getirmiş bir adam. Sonunda kitaplarını İslâm, Tarih, Sanat 
ve Kültür Araştırma Merkezi’ne (IRCICA), muhteşem yazma koleksi-
yonunu Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışladı, işleme koleksiyonunu 
Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağışladı. Böyle bir adam... Tek başına hiç 
evlenmeden yaşayan, bütün hayatını kültürümüzü yaşatmaya vakfeden 
bir adam. O da Hint kültürüne müthiş düşkün bir adamdı. Aynen Cemil 
Meriç’in geçtiği yollardan geçmiş bir adam. Asaf Hâlet Çelebi de öyle… 
Bizde Budizm’le ve Hint kültürüyle ilişki kuran birkaç isimden biridir 
Cemil Meriç. Ahmet Midhat Efendi’nin Budizm hakkında bir kitabı 
vardır. Asaf Hâlet’in önünü açan, Darüfünun İlahiyat Fakültesi hocası 
olan Hilmi Ömer Bey adında bir zattır. Hilmi Ömer’in Dinler Tarihi 
adlı kitabının yayımlanabilen birinci cildinin tamamı da Buda’ya ayrıl-
mıştır. Buda’ya o kadar hayranlık duyuyor ki Hilmi Ömer Bey, 1934’te 
Soyadı Kanunu çıkınca Budda soyadını alıyor: Hilmi Ömer Budda... 
Bizim Hint edebiyatı ile ilişki kuranların birçoğu önce Hilmi Ömer 
Budda’nın Dinler Tarihi’ni okudular. Daha sonra Romaind Rolland’ın 
kitabını keşfettiler ve oradan Hint edebiyatına açıldılar. Ben Cemil Me-
riç’in de Hilmi Ömer Budda’nın kitabını okuduğunu, sonra Romain 
Rolland vasıtasıyla Hint kültürüne ve edebiyatına açıldığını tahmin 
ediyorum. Yani bu kültürle ilgilenen o dönemde dört adam var: Hilmi 
Ömer Budda, Nuri Arlasez, Asaf Hâlet Çelebi ve Cemil Meriç... Ama 
bizim dikkatimizi Hint kültürüne ve edebiyatına çeken, Cemil Me-
riç’tir. O tarihte Asaf Hâlet’ten tek bildiğimiz “Om Mahi Padme Hum”...

Cemil Meriç Rolland’dan “ilk hocam” diye söz ediyor; “ama Ganj 
kıyılarında asıl dikkatimi çeken ilk isimler Scophenhauer ile Schelling oldu.” 
diyor. Keşfettiği Hint, keşfettiği Asya, Avrupalının bakışıyla Asya’ydı, 
yani hâlâ Avrupalı. Büyü bozulmuş Hind’i keşfettikten sonra ve tek Av-
rupa olmadığını, iç içe birçok Avrupaların bulunduğunu fark etmiştir. 
Hind’i keşfetmesinden sonraki en önemli sonuçlardan bir tanesi bu: Tek 
Avrupa yok. Hakikaten bize hep tek Avrupa anlatılır. Antik Yunan’dan 
başlayıp, Aydınlanma düşüncesine kadar uzanan, tek çizgide gelişiyor-
muş gibi görünen Avrupa anlatılır. Hâlbuki Avrupa’yı yakından tanıdığı 
zaman entelijansiya, birbirinden farklı birçok Avrupa’nın bulunduğunu, 
hem de birbirlerini şiddetli bir şekilde eleştiren, yok sayan, kavga eden 
Avrupaların bulunduğunu fark ediyor. Mesela bir Avrupa var Hint’le, 
Doğu kültürüyle, Afrika kültürüyle yakından ilgileniyor. O Avrupa’yı 
biz hiç bilmeyiz mesela, ancak Asaf Hâlet Çelebi gibi bir isim çıkacak, 
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Cemil Meriç gibi bir isim çıkacak da biz Avrupa’nın böyle bir cephesi 
olduğunu fark edeceğiz. 

“Olemp’i ararken Hint karşıma çıktı” diyor. Bunun da bir kaçış, bir 
arayış olduğunu bilecek kadar tecrübeliydi Cemil Meriç. Vedalar Çağı’nı 
incelemeden on dokuzuncu asrı doğru anlamanın mümkün olmadığını 
düşünmeye başlamıştı. Böyle meselelerle oyalanmanın bir çeşit kaçıklık 
olarak görüldüğünü söylüyordu. Hakikaten o dönemde farklı düşün-
düğünüz zaman dışlanıyordunuz. Sistem veya bulunduğunuz çevre 
size okuyacağınız kitapları dayatır; sizi dar bir çerçeveye sıkıştırmaya 
çalışır. Batılılar buna “kanon” diyor. Kanonik eserler vardır; onları 
okuyacaksınız. Sistem, kendi kanonunu ders kitaplarıyla dayatır; si-
zin öğrenmenizi istemediklerini o ders kitaplarına koymaz. Bir ce-
maatin içindeyseniz, o cemaat size cemaatin öncülerinin kitaplarını 
okutur; başkalarına müsaade etmez. O dönemde de Hint edebiyatı ile 
uğraşmak, enteresan konularla uğraşmak egzantiriklik, bir çeşit kaçıklık 
olarak görülüyordu. Cemil Meriç de Hint edebiyatı ile uğraştığı için 
dışlanan, alay edilen, küçümsenen bir adamdı doğrusunu söylemek ge-
rekirse. “Düşüncenin, hürriyetin vatanı olarak gördüğü Hint’e başka türlü 
bakmaya başladım ve oradan tesamuhu, müsamahayı, toleransı, düşüncenin 
gökkuşağını bütün renkleriyle sevmeyi, peşin hükümlerin mahpesinden kaç-
mayı, hakikatin çeşitli yönlerine eğilmeyi, hayatın her tecellisine saygı besle-
meyi öğrendim Hint’ten” diyor. Cemil Meriç’in öğrendiği bir gerçek daha 
var: “Ex Oriente lux”, yani “Işık Doğu’dan gelir!” Artık kozayı deldi. 

Bir gün Konya’ya giderken yol arkadaşlığı yaptığı üniversiteli bir 
genç, sohbet ederlerken bakıyor ki başka iklimlerde geziniyor üstad, 
“Sen bizden değilsin!” deyip çıkıyor işin içinden. Bu cümle onda tam 
bir şok etkisi yaratıyor. Kendisini dinliyoruz şimdi: “Evet, ben onlardan 
değildim. Ama onlar kimdi? Uçurumun kenarında uyanıyordum. Demek 
boşuna çile çekmiş, boşuna yorulmuştum. Bu hüküm hakikatin ta kendisi idi. 
Tanzimat’tan bu yana Türk aydınının alınyazısı iki kelimede düğümleni-
yordu: Aldanmak ve aldatmak. Bu lânet çemberinden nasıl kurtulacağız? 
Gerçeği görmek, hatayı sonuna kadar yaşamakla mümkün. Yığın Avrupa-
lılaşırken aydınlar Türkleşmeli. Ve çalışmaya başladım. Spinoza kırk dört 
yaşında ölmüş, Nietzsche kırk dört yaşında delirmiş. Ben yolumu kırk dört 
yaşından sonra buldum.”

Genç düşünürün, Cemil Meriç’in bulduğu yol Bu Ülke’ye, yani kendi 
ülkesine çıkıyor. Gözlerini kaybettiğinde yaşadığı trajedinin bir benze-
rini de bu yol ayrımında yaşadığı anlaşılıyor Cemil Meriç’in. Aralarında 
kendini daha rahat hissettiği aydınlarla aynı dili konuşamıyor. Marksist 



ZÜLFİKAR GÜNGÖR

49

bir çevresi var Cemil Meriç’in. Aslında kendini onların arasında daha 
rahat hissediyor; fakat aynı dili konuşmuyor adamlarla. Yeni dilini az 
çok anlayanlarla, yani bizimle beraber olmaktan da pek hoşlanmıyor; 
bunu da söylüyordu. Dramatik durum, aynı şeyi Ahmet Hamdi Tan-
pınar da söylüyor. Günlüklerini okudunuz mu bilmiyorum, “Sağcılar 
beni Marksistlerle, solcularla haşir neşir olduğum için, arkadaşlık ettiğim 
için sevmiyorlar; solcular da Aziz Mahmut Hüdayî’den, Itrî’den, Yahya Ke-
mal’den, Bursalı İsmail Hakkı’dan, Yahya Efendi Dergâhı’ndan söz ettiğim 
için kızıyorlar bana. Ne yapacağımı şaşırdım.” diyor. İkisine de yarana-
mıyor. Tam iki cami arasında kalan beynamaz durumu... Çaresiz, “Fil-
dişi Kule”sine çekiliyor. Esasen dış dünyaya kapanıp iç dünyaya açılan 
gözleri onu bu kuleye kapanmaya zorluyordu. İç dünyasında Doğu’nun 
ışığı vardı ve onun Doğu’su artık Hint’le sınırlı değildi; engin tecessüsü 
bütün Doğu’yu kuşatmak istiyordu. Düşünce dünyasının yıldızları ara-
sında artık sadece Homeros, Eflatun, Marks, Nietzsche, Balzac, Victor 
Hugo gibi Batılı şair, yazar ve filozoflar değil; Birunî, İbn Rüşd, İbn 
Haldun, Gazalî, Fuzulî, Bakî, Ahmed Cevdet Paşa ve Bediüzzaman gibi 
Doğulular da vardı. 

Ne kadar etkilenmiştik. Bunu anlatmak için bir örnek vermek is-
tiyorum. Ortadoğu gazetesindeki “Fildişi Kule”sinde -1974’te çıkan bir 
gazetedir hatırlarsınız belki. Rahmetli Erol Güngör başyazı yazardı- 
“Hasbî Tefekkür” başlıklı yazısı çıktı. O tarihe kadar Hilmi Ziya Ülken’i 
hırsla okuyordum. Varlık ve Oluş, Bilgi ve Değer, Aşk Ahlâkı, Şeytanla 
Konuşmalar, Türk Tefekkürü Tarihi, İslâm Felsefesi Tarihi… Bu kitapla-
rı büyük bir hırsla okuduğum sırada çıktı Cemil Meriç’in yazısı. 1974 
tarihli Ortadoğu gazetesinden kesip sakladığım bu yazı o tarihten beri 
Mağaradakiler’in arasında duruyor. Müthiş bir yazıdır bu. Hilmi Ziya 
Ülken’in ölümü üzerine Ortadoğu gazetesinde rahmetli Erol Güngör bir 
yazı yazıyor. Erol Güngör’ün Hilmi Ziya hakkında yazdıklarını Cemil 
Meriç çok ağır bir şekilde eleştiriyor. 16 Haziran 1974, Erol Güngör’ün 
“Hilmi Ziya Ülken İçin” başlıklı yazısının tarihi. 23 Haziran 1974 de 
“Hasbî Tefekkür” başlıklı Cemil Meriç’in eleştirisinin tarihi. Cemil Me-
riç’e göre Erol Güngör, yazısında soğukkanlı bir ilim adamı gibi değil, 
mâtemzede bir dost olarak konuşuyor. “Hasbî tefekkür de ne demekmiş? 
Sanat için sanat gibi bir yalan!” 

“Düşünmek, muammalar çözmek; karanlıkları aydınlatmak ve savaş-
maktır. Hasbî tefekkür, bırakın asırlardır ihanet ve husumetlerin boy hedefi 
olan bir milletin çocuklarını, ana tezatlarını halletmiş milletler için bile lüks 
sayılır.” diyor bu yazıda. Bu sefil yalanın mucidi, yani hasbî tefekkür ya-
lanının mucidi Cemil Meriç’e göre eski Yunan, yani “esir iskeletleri üze-
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rinde yükselen o korsanlar ülkesiydi”. Antik Yunan’ı hiç sevmez. Öyle ağır 
eleştirileri vardır ki, “Bu ülkenin filozof cübbesine bürünen aylakları can 
sıkıntısından kurtulmak için hasbî düşünceye iltica etmişlerdi. Hasbî düşün-
ce, namussuzlukların en müraisi, hodbinliklerin en sefili idi” Cemil Meriç’e 
göre. “Geleceğinden emin olmayan, hiçbir meselesini çözemeyen bir dünyada 
hasbî düşünce zaten mümkün değildi. Bu sıfat ancak istibdat karşısında diz 
çöken düşünce için kullanılabilirdi. Ceberutların takdir ve tahsinine maz-
har olan bu sahtekârlığın gerçek bir düşünceyle bir alakası olamazdı. Evet, 
düşünce adamı hiçbir zümrenin kulu değildir. Herhangi bir merkezden emir 
almaz. Bir partiye bağlı olmayabilir. Ama tarihe angajedir, kucağında ya-
şadığı topluma angajedir. Yani vatandaş olarak vazifeleri vardır: Belli sa-
vaşları kabul etmesi, belli tehlikeleri göze alması lâzımdır. Başlıca vazifesi: 
Bütün hakikatleri yoklamak, bütün yalanların maskesini yırtmak, kalaba-
lığa doğruyu göstermek…” O hâlde Erol Güngör’ün dediği gibi, Hilmi 
Ziya’nın ölümüyle hasbî tefekkür gerçekten kapanmışsa, buna sevinmek 
gerekirdi. “Şüphe yok ki bu ölüm hepimize terbiyeli bir dost, kibar bir İstan-
bul efendisi ve nesli inkıraza yüz tutan bir İkinci Meşrutiyet, daha doğrusu 
Mütareke devri aydını kaybettirdi. Fakat zavallı üstad, bir fikir adamı ola-
rak yaşıyor muydu?”

Cemil Meriç, bundan sonraki cümlelerinde, bence Hilmi Ziya’ya 
epeyce fazla, aşırı, haksızca yükleniyor. Neler demiyor ki, bakın: 

“Bir kütüphane faresiydi o, bir fikir Don Juan’ıydı. Ne bir iddianın, 
ne bir inkârın temsilcisi. Çeşitli mabetlerin eşiğinde çile doldurmakla geçti 
ömrü. Pencereden seyretti içerisini. Hakîmane bir teslimiyetti. En zinde mu-
kavemetleri güve gibi kemiren bir teslimiyet… Reculiyetini kaybeden tefek-
kürdü. Ne Marksizm’e kur yaparken ciddîydi, ne Marksizm’e reddiye yazdığı 
zaman. Kütüphane raflarını çökerten eserlerinde kendisine ait tek kanaat 
bulamazsınız. Çünkü o her gün yeni bir kanaatin taşıyıcısıydı. Her okuduğu 
kitapla yeni bir hüviyet kazanan seyyal bir şahsiyet…” 

Çok ağır değil mi? Cemil Meriç’e göre Hilmi Ziya’yı hasbî düşünce 
mitosu mahvetmişti, çünkü sosyal ilimlerde hasbîlik olamazdı. Hasbîlik 
kavgadan kaçmak, düşmana hizmet etmekti, yalanların devamını sağ-
lamaktı. Hâlbuki o nesle tarihin bekçisi olmak düşerdi. Hilmi Ziya ve 
nesli, hiçbir haksızlığa “dur” deme cesaretini gösteremedi. O hiçbir soy-
guna katılmamıştı; doğru, ama Kırk Haramiler’in bahşiş ve sadakalarıy-
la yaşamıştı. Yetmiş yıllık hayatında tek bir kavga bile yoktu. Felsefenin 
Ahmed Midhat Efendisi’ydi Hilmi Ziya, sonra müsteşrikliğe geçmiş 
ve İslâm’ı bir Hıristiyan gibi görmüş, bir Hıristiyan gibi anlatmıştı. Aşk 
Ahlâkı öyle bir kitaptır.
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Cemil Meriç’in yazısı hakikaten çok çarpıcıydı. Hilmi Ziya’dan so-
ğudum o zaman. Erol Güngör cevap vermiş miydi, hiç hatırlamıyorum. 
Erol Güngör de çok muhtevalı, çok derin ve anlatacağını iyi anlatan, 
zihni de çok açık olduğu için en çetrefil meseleleri bile çok aydınlık bir 
üslûpla hemen izah ediveren çok değerli bir entelektüeldi. Keşke yaşa-
saydı. 1980’lerin başında Konya Selçuk Üniversitesi Rektörüyken vefat 
etti biliyorsunuz. Yaşasaydı, daha sonraki gelişmeleri nasıl görür, nasıl 
değerlendirirdi? Bunu hep merak etmişimdir. Allah rahmet eylesin. 
Çok severdim ben Erol Bey’i. Cevap verip, vermediğini hatırlamıyorum. 
Ama Hilmi Ziya artık devrilmişti bizim nazarımızda. Bu yüzden daha 
sonra pek okumadım.

Cemil Meriç’in yüzde yüz haklı olduğundan emin değilim. Hasbî 
tefekkür konusunda da biraz abartıyor, bazen hasbîce tefekkür de edile-
bilir, ama az önce okuduğum paragrafta çizdiği entelektüel portresi bi-
raz da kendisini tarif ediyor. Bana sorarsanız, bu, gerçek bir entelektüel 
portresidir. Cemil Meriç’e göre entelektüel, zamanının irfanına sahip 
olan adamdır; ülkesinin dilini, edebiyatını ve tarihini bilir. Dünyada-
ki belli başlı düşünce akımlarından da haberdardır. Peşin hükümlere 
iltifat etmez; olayları kendi kafasıyla değerlendirir. Başlıca vasıfları 
dürüst, uyanık ve cesur olmaktır. Bilgi hamalı değildir entelektüel, 
hakikat uğruna her savaşı göze alan bağımsız bir mücahittir.

Cemil Meriç’in “Hasbî Tefekkür” yazısında Hilmi Ziya’yı eleştirirken 
önemle vurguladığı bir husus daha var: “Yaşayan düşünce Hilmi Ziya’dan 
habersiz gelişti. Bir Ziya Gökalp’ın, bir Peyami Safa’nın, hatta bir Mümtaz 
Turhan’ın şakirtlerinden söz edebiliyoruz. (Burada ‘hatta Mümtaz Tur-
han’ın şakirtlerinden’ derken dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum Erol 
Güngör Mümtaz Turhan’ın asistanıydı. Onun yetiştirdiği bir bilim ada-
mıydı. Ona da ustaca bir iğneleme yapıyor satır aralarında) Peki, Hilmi 
Ziya’nın şakirtleri nerede?” diyor. Yok, hakikaten Hilmi Ziya Ülken’in 
şakirdi; onun düşüncesini, onun düşünce geleneğini devam ettiren bir 
aydın ben tanımıyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. 

1970’lerde düşünce dünyamızdan bir kuyruklu yıldız gibi geçen Ce-
mil Meriç’in eserlerinden yayılan ışıklar bizi aydınlatıyordu. 1990’ların 
sonunda, İstanbul’da yapılan “Cemil Meriç Günleri”ni hatırlıyorum. 
Salon iki gün boyunca Cemil Meriç’in şakirtleriyle dolmuştu. O gün-
lerde bir yazımda, “Bu demektir ki Cemil Meriç eskimemiştir ve eskiyecek 
gibi görünmemektedir.” diye yazmışım köşemde. Bazı düşünce adamları 
vardır; aktüaliteye ve yaşadıkları zaman dilimindeki hâkim kanaatlere 
fazla bağlı kaldıkları için çabucak eskirler; yazdıkları azami on yıl, yirmi 



DÎVÂN-I HİKMET SOHBETLERİ

52

yıl, otuz yıl içinde okunmaz hâle gelir. Bu yüzden şakirt edinemezler. 
Bazıları da vardır ki, aktüalite onlara değil, onlar aktüaliteye hâkim olur 
ve yukarıdan konuşurlar; ufukları çok geniştir. Eserlerini okuduğunuz 
zaman düşünce coğrafyalarının büyüklüğü karşısında gözleriniz kama-
şır; açtıkları pencerelerden bilgi ve düşünce dünyasının engin ufuklarına 
açılır, şakirt olursunuz. Cemil Meriç gibi mütefekkirleri geleceğe taşıyan 
sadece kendi devirlerini aşan fikirleri değil, aynı zamanda şakirtleridir. 
Fikirler ne kadar önemli ve ne kadar yüksek olursa olsun, sonraki devir-
lerin harrangürrasında fark edilmez hâle gelebilir; işte o zaman şakirtler 
devreye girer ve bu fikirlere dikkati yeniden çekerler. Üstadları üstad 
yapan, bana sorarsanız, biraz da şakirtleridir. Hacı Bayram-ı Veli’nin 
hikmetli sözünde bu var değil mi?

Şakirtleri taş yonarlar yonup üstada sunarlar.
Gerçek düşünce adamları sadece sağlıklarında değil, öldükten sonra 

da şakirtler edinmeye, dolayısıyla düşünmeye devam ederler. Her yeni 
şakirt onlarda açılmamış yeni kapılar bulur, yeni dünyalar keşfeder. An-
cak asıl hedefleri ilânihaye taş yonup üstada sunmak değil; onu aşarak 
üstad olmak olmalıdır. Düşüncenin en büyük düşmanı, hayran olu-
nan düşünce adamlarının eserlerini değişmez hakikatleri ihtiva eden 
mukaddes kitaplar gibi görüp sözlerini âyet gibi ezberlemek, üzerine 
yeni bir şey ilave etmemektir.

Hiç şüphesiz, Cemil Meriç de şakirtleri olmasını ve düşüncelerinin 
onlar vasıtasıyla yayılmasını istiyordu. Ancak tabu olmak, tartışılmamak, 
itirazsız kabul edilmek gibi bir arzusu yoktu, olamazdı da. Şakirtlerinin 
kendisini aşarak düşünceyi yeni ufuklara taşımaları herhâlde onu sonsuz 
derecede mutlu ederdi.

Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. 



53

Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 4
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve 
Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi
Cümleten Hoş Geldiniz! 
Öncelikle böyle bir toplantıyı tertip eden ve beni davet etme ne-

zaketi gösteren Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne teşek-
kür ediyorum. Değerli dostum Musa Yıldız’ı makamında ziyaret ettim. 
Bana bir Dîvân-ı Hikmet hediye buyurdular. O zaman vazifemi anla-
dım ve üç aydır Dîvân-ı Hikmet’i mütalaa ediyordum ve dün akşam 
bitirdim. İşi ciddiye almak lâzım. Titizlik ve dikkat ahlâktandır. Biz de 
vazifemizin gereğini yerine getirerek, Dîvân-ı Hikmet’i bilmiyorum kaç 
kişi okumuştur baştan sona ama, baştan sona okuyarak belirli kavramsal 
modeller çıkartmaya çalıştım. Burada da bu çıkarttığım modellerin bir 
tanesini sunmaya çalışacağım. Konuşmamın başlığı şudur: “Hakikatli ve 
Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısın-
dan Bir Modelleme Denemesi”. Biraz ağır olacak zannediyorum. 

Konuya girmeden önce şunu ifade etmek lazım. Her medeniyetin 
ve kültürün üç temel metni vardır. “Kurucu metinler”, “taşıyıcı metinler” 
ve “öğretici-talimi metinler”. İslam medeniyetinin kurucu metinleri, Ku-
ran-ı Kerim ve hadis külliyatıdır. Bu metinler, bizim asgari ya da mi-
nimal metafiziğimizi, özellikle anlam değer dünyasına ilişkin minimal 
metafiziğimizi verirler. Aynı zamanda bu metinler, bir medeniyetin her-
monotik referans noktalarıdır. Yani o medeniyette ne tür yorumlar ya-
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pılsa yapılsın, dönüp dolaşıp geleceği, kendine atıf sistemi olarak alacağı 
metinlerdir. Bu metinler aynı zamanda, bir medeniyetteki anlam değer 
ufkunu belirlerler. Onun ötesine geçtiği zaman bu medeniyetin daire-
sinden de çıkmış olursunuz. Bu açıdan kurucu metinler, aynı zamanda 
denetleyici metinlerdir. 

Taşıyıcı metinler ise, büyük oranda kurucu metinlerin yorumlarını ih-
tiva eden ve alt kültürlere ait olan metinlerdir. Çünkü bir medeniyeti bir 
ırk kurmaz. Medeniyet, her ne kadar kurucu bir milleti olsa da, büyük 
oranda milletler topluluğunun ortak inşa ettiği bir yapıdır. Ancak her 
medeniyet ailesi içerisinde o medeniyeti zenginleştiren o medeniyete 
katkıda bulunan farklı kültürler vardır. İşte taşıyıcı metinler, bu kuru-
cu metinleri o kültür içerisinde yeniden dile getiren ve ifade eden me-
tinlerdir. Bu açıdan Dîvân-ı Hikmet, Yunus Emre Dîvân’ı ve benzeri 
metinler, İslâm’ın, İslâm medeniyetinin Türkçe ifadeleri ve Türkçe 
kuruluşları olarak yorumlanabilirler. Taşıyıcı metinler, kurucu me-
tinleri yeniden ifadelendirir; onları güncelleştirir ve onları kamusal 
hâle getirir, toplumsallaştırır. Bu açıdan Dîvân-ı Hikmet başta ol-
mak üzere, tarihimizde Türkçe telif edilmiş metinleri, kurucu metin-
lerin bir ifadesi, güncellemesi ve toplumsallaşması olarak görebiliriz. 
Bunlar aynı zamanda, bir anlam değer dünyasının, kurucu metinler 
tarafından belirlenen anlam değer dünyasının, katmanlı yapısını, farklı 
kültürlerde ifadesini bulan katmanlı yapısını da belirlerler. 

Öğretici-talimî metinler ise, esas itibariyle ikiye ayrılır. 1. Sözlü kül-
türle yayılan, bizim geleneğimizde her ne kadar yazılı olsa da, ta köylere 
kadar ulaşmış, hatta Türkmenistan’a gittiğimde orada da gördüm, Ah-
mediyye ve Muhammediyye gibi belirli bir okuma yazma bilmeyen öbeğe, 
okuma yazma bilen insanların aktardığı anlam değer dünyasının bir tür 
popülerize edilmiş (vulgarize değil) halk tarafından oraya katılmasını 
mümkün kılacak bir dille yazılmış metinlerdir. Bu açıdan öğretici me-
tinler, deyiş yerinde ise, sözlü gelenek içerisinde kurucu metinlerin ve 
taşıyıcı metinlerin anlam değer dünyasını, halkın idrakine aktarmak için 
kullanılan metinler olarak görülebilirler. Diğer bir öğretici metin, talimi 
metin dediğimiz ise, okullarda okutulan ve o toplumun entelektüelle-
rinin idrakini besleyen metinlerdir. Bu metinler, hem kurucu hem de 
taşıyıcı metinlerin bir tür pedagojik açıdan, talimi açıdan yeniden ifade 
edilmiş metinleri olarak görülebilirler. 

İşte Dîvân-ı Hikmet, İslam medeniyeti açısından baktığımızda, bü-
yük ölçekte bir taşıyıcı metin; ama Türk kültürü açısından baktığımız 
zaman ise, bir kurucu metindir. Elbette bir metni anlamak için sadece 
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metnin içeriğiyle yetinmek doğru değildir. Metnin hayat bulduğu; varlı-
ğa geldiği tarihsel bağlam, metin içi örgü, kullanılan kavramsal modeller 
ve şemalar, bütün bunlar o metni anlamak için göz önünde bulundu-
rulması gereken konulardır. Özellikle şiir metinlerinde kavram örgüsü 
ve iç anlam ilişkileri son derece önemli olduğu için bu metinler üzerine 
çalışan kişinin olabildiğince dikkatli olması gerekir. Çünkü şiir kıyasa 
konu olmaz; önerme vermez; belirli bir nedensel örgü göstermez. Onun 
için şiir üzerine çalışan ve şiir üzerinden o dönemin entelektüel hayatı, 
metafiziği, varlık anlayışı ve benzeri konularda bir metin üretecek kişi-
nin, özellikle metin içi kavramsal örgüleri ve yargıları ciddi bir şekilde 
göz önünde bulundurması gerekir. 

Ben de bu sunumumda, yukarıda bahsettiğim ilkelerden hareket 
ederek, Dîvân-ı Hikmet’in kavramsal ve yargısal ilişkilerini dikkate ala-
rak bir modelleme yapacağım. Her model bir yorumdur. Dolayısıyla be-
nimki de bir yorum. Kişisel kanaatim, şiir müzikle birlikte insan olma 
bilincinin en üst ifadesidir. Başka bir deyişle, insanî ayıklığın zirvesidir. 
Şiir yazan bir zihniyet, ya da bir kültürü yenmek çok zordur. Özellik-
le bir fikir, bir entelektüel hareket, şiir üretmeye başladığı zaman onun 
kalıcılığı ve sürekliliği artar. Nitekim Türk tarihine baktığımız zaman 
Yunus Emre, Âşık Paşa gibi adlar bizim kalıcılığımızı arttıran süreklili-
ğimizi sağlayan ve dik durmamızı uyanıklığımızı ve ayıklığımızı örgüt-
leyen metinlerdir. İlginç bir örnek olarak Fatih Sultan Mehmet, İstan-
bul’u fethettiğinde ve devleti yeniden örgütlediğinde yaptığı en önemli 
şeylerden biri; kendisi, oğulları, veziri ve etrafındaki diğer entelektüel-
lerle birlikte, Türkçeyi şiir üzerinden yeniden kurmaktı. Çünkü maddî 
vatan geçici olabilir. Bir kültürün manevî vatanı olan şiir, hiçbir zaman 
ortadan kalkmaz. Bu çerçevede baktığımız zaman Ahmed Yesevî’nin 
Dîvân-ı Hikmet’i, özellikle Orta Asya dünyasında dolaştığım ve gördü-
ğüm kadarıyla, oradaki farklı siyasî teşekküller kurmakla birlikte, hemen 
hemen Türkçe konuşan halkların bir tür manevî vatanı olarak bugüne 
kadar gelmiş. Hepsinin maddî vatanı farklı olmakla birlikte. 

Bu çerçevede Dîvân-ı Hikmet’i okuduğumda şöyle düşündüm, ne 
tür bir okuma ya da ne tür bir modelleme, bu metnin en derin, en asil 
ve aslî özelliğini verebilir. Tespit ettiğim şudur: Elbette dediğim gibi 
bu bir perspektif. Başka açılardan da okunabilir. Çok çeşitli kavramla-
rı birbirleriyle ilişkilendirerek otuz sayfaya yakın kavramsal modelle-
me yaptım. Çok çeşitli kavramları birbiriyle ilişkilendirerek. Ama bir 
tanesini burada sunacağım. Yesevî’nin şikâyet ettiği konu yalgan dedi-
ği sahtelik, riya, yalan, yalancılık ve burada eşlik eden diğer kavramlar 
özellikle söze bağlı yaşamak. Bunun karşısında ise, ihlâs, samimiyet, ışk, 
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sıdk, liyâkat ve mana ile yaşamak. Dolayısıyla bütün modelin dayandığı 
kavram çiftleri ve bu kavram çiftlerinin özeti söz ile yaşamak ve mana 
ile yaşamak olarak özetlenebilir. Yesevî’nin en çok şikâyet ettiği İslam’ın 
ümmîliğinin ve Hanifliğinin ihmal edilerek bir tür kurumsal ve kamu-
sal riyakârlığa dönüştürülmesidir. Ümmîlik, Türkiye’de son derece yan-
lış anlaşılan bir şeydir. Cehaletle, okuma yazma bilmemekle eşleştirilir. 
Hâlbuki “ümmîlik” bir teolojik kavramdır. Ümmî olmak demek, döne-
minde mevcut olan hiçbir kurumsal dine tâbi olmamak, demektir. Hz. 
Peygamber’in ümmî olması, okuma yazma bilmemesi demek değildir. 
Anneden doğduğu gibi fıtrat dinine mensup olması, dönemindeki Ya-
hudilik, Maniheizm, Hıristiyanlık, Zerdüştlük gibi hiçbir kurumsal dine 
mensup olmamasıdır.

Kurumsallık ve kamusallık, bir medeniyetin sürekliliğini sağlamak-
la birlikte, pratik içerisinde, mümarese içerisinde, şeklî bir yapı kazanır 
ve o yapıya mensup olan insanlarda bir tür riyakârlık üretir. Yesevî’nin 
eleştirisi sadece dinî değildir. Ya da dinî derken resmî ulemaya, rusûm 
ulemâsı dediğimiz ulemaya değil; şeklî ilimlerle uğraşan tasavvufta sık 
dile getirilen kesime değil; tasavvufa da eleştiri oklarını yöneltir ve dö-
nemindeki tasavvufî anlayışın da bir tür riyakarlığa, sahteciliğe dönüştü-
ğünü söyler. O kadar ki, sayfa 69’da sahte ümmet ifadesini kullanır. Yani 
Müslümanlar o hâle geldi ki, Hz. Peygamber’in ümmetini hakikatten 
sahtekârlığa dönüştürdüler. Peki, bir sûfînin sahte iş yapmadığını, yal-
gan iş yapmadığını nereden anlayacağız? Menakıbına bakarak. Çünkü 
tasavvufta menkıbeler, menakıplar, bir sûfînin iddialarını epistemolojik 
kontrolünü sağlarlar. Çünkü insanın sureti ancak sîretinde tecelli eder-
ler. Eğer insanın sîreti yalgan değilse, sahte değilse, o sîretin dayandı-
ğı sûret ve fikirler de sahte değillerdir. Bunun için Yesevî’nin sık sık 
vurguladığı gibi bir insanı tanımak, onun yoluna, yoldaşına ve yol alış 
tarzına bakmakla, bakılmakla mümkündür. Yesevî daha da ileri giderek 
bu eleştirileri sadece dönemindeki kendi dışındaki ötekilere yapmaz. 
Kendini de eleştirir. Fütüvvet ve melâmet ona göre kendini eleştirmeyi 
gerektirir. Şüphesiz Yesevî’nin ki bir sohbet, bir tespit, sohbet üzerinden 
verilen bir tespit. Fakat biz biliyoruz ki, kendisi sıkı bir medrese eğitimi 
almıştır. Sebepsiz, nedensiz tespit, bir malumattır. Bunları nedenlemek 
de gerekir. Çünkü bilgi, nedenlenmiş malumattır. Yesevî’ye göre bunun 
nedenleri nedir? Niçin kendi dönemindeki Müslümanlar bu yalganlık 
içerisinde, riyakârlık içerisinde yaşamaktadırlar? 

1. Ben ve benlik iddiası, kibir. Ehl-i irfana göre kibir ile şirk, yazı 
tura gibidir. Şirk, Tanrı’ya başka bir şeyi şerik koşmak iken; kibir, 
kişinin kendisinin Tanrı’ya şirk koşmasıdır. 
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2. Dünyayı biriktirenler. Çok güzel bir tabir. Onun tabiridir bunlar. 
Dünyayı biriktirmek doğal olarak dünyaya tapmayı doğuracağı 
için riyakârlığı ve sahtekârlığı arttırmaktadır.    

3. Dini eylemlerinde kâr zarar hesabı yapanlar. Yesevî’ye göre, ön-
ceden düşünülmüş her türlü dinî eylem, sevapları siler. Şöyle di-
yor: Tanzim edilmiş hesap iş siler. Dinî yolculukta yolun sonuna 
göre düşünmek, kibir olarak kabul edilir. 

4. Daha da korkunçtur. Akıbetinden emin olanlar. Hiçbir mümin, 
yaptıkları ve ettiklerinden hareket ederek bir kıyas yapıp akıbe-
tinden emin olamaz. İmandan emin olmak, küfürdür. Akıbe-
tinden emin olanlar, ilginç bir şekilde, diyalektik bir şekilde 
Allah’tan ümidini kesenlerdir Ahmet Yesevi’ye göre. Allah’tan 
ümidi olanlar kesinlikle akıbetinin garantili olduğunu düşüne-
mezler. Çünkü Hz. Peygamber’in ifadesiyle “Bu dinin peygamberi 
benim, ben bile akıbetimden emin değilim”. Onun için sık sık di-
vanında şunu söyler: “Hiç bilmem, nasıl olacak benim işim”. Emin 
değil. Nitekim hayatını yaş yaş anlattığı şiirinde de, biraz önce 
bir bölümünü arkadaşımız okudu, tek tek kendisinin nakisala-
rından ve eksikliklerinden bahseder. 

Yesevî’ye göre, bu anlattıklarımız ve bunları yapanlar ciddi bir ri-
yakârlık içerisindel bulunmaktadırlar. O, riyakâr insanı, şeytan atına 
gem vurmadan -yani şeytanı bir at olarak görüyor- binen kişiye benze-
tir. O kişi, kendinden geçemez; dünyayı tepemez. Nefsi büyük, dini bo-
zuktur. O kadar ki, bu insanları yalanlar yakar. Tabii, bu anlattıklarımız 
bireysel düzlemde gerçekleşen bir şey değildir, Yesevî’ye göre. Çünkü 
yalganlık, sahtekârlık, riyakârlık, yalancılık, sözde yaşamak ferdî bir olay 
değil, bütün toplumu ve hatta bütün insanlığı yakından ilgilendirir. Çok 
ilginç bir şekilde Divan’da bununla alakalı söyleyişleri çıkarttığımız za-
man, yalgan bir ortamda nasıl bir manzara tecelli eder, şunları söyler: 

1. Sevgi ve şefkat gider. 
2. Edep ve hayâ kaybolur. 
3. Müslüman, Müslüman’ı öldürür. 
Şöyle diyor: “Müslüman müslümanı eyledi kâtil” (s.191). “Adem oğlu 

birbirini yer yutar”. “Dünya için, iman, İslâm dinini satar”. “Haksızlık 
tutulur haklının işleri batıl kılınır.”, “Yöneticiler edipler yalan söyler ve 
zulmeder”. “Hatır kalmaz; vefa ortadan kaybolur”. “Cömertlik gider; 
adalet yok olur”. “Dualar kabul olmaz, belalar çoğalır”. “Özellikle o top-
lumun bilenleri zalim olur”. Şöyle diyor: (s.194-195) “Hoş geldin deyi-
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ciler, bilgin oldu”. Bunu yazıp fakültedeki odama asmaya karar verdim. 
“Hoş geldin deyiciler bilgin oldu”. Yağcılar, üçkağıtçılar, numaracılar 
âlim oldu, demek istiyor. Çok güzel bir ifade kullanmış. Peki, bu tespit 
ve bunun nedenleri belirlendikten sonra çözüm dedir? 

Peki, yalganlıktan nasıl kurtulunur? Bu riyakârlık ortamı, bu sah-
tekârlık ortamından nasıl kurtulabiliriz?  

Üç kavramı Divan’ında sık sık kullanır Ahmed Yesevi. “Âşık olmak”, 
“sadık olmak yani doğru olmak” ve “layık olmak”. Buradaki aşk ya da 
ışk, tasavvufta kullanılan genel anlamı yanında, Yesevî’nin Divan’ında 
ihlâslı olmak anlamına da gelir. Buna da çok dikkat etmek lazım, met-
ni okurken. Bu kavramı ilginç bir şekilde hep birlikte kullanır. Bir şeyi 
ışk ile yapmak, Ahmet Yesevi’ye göre, bir şeyi ihlâslı ve dürüst yapmak 
anlamına gelir. 

Her ne eylesen aşk ile eyle, 
Aşksız insan kişi değildir.  
Ben, aşk kelimesini kullanmayı pek sevmiyorum. Çünkü çok alçaltıcı 

bir anlamı var günümüzde. Işksız kulluk, taharetsiz yaşamaya benzer. 
Işk, kalbin taharetidir. Ahlak ise, aklın taharetidir. Hileci olmayın 
âşık olun. Âşık olsan sadık ol. Hile hurda işlerden uzak dur. Bakın 
hepsi ihlâs ve diğer kavram çiftleri ile alakalıdır.  Yesevî’ye göre, söz ile 
yaşamaktan mana ile yaşamaya geçmenin asgari şartı, ihlâstır; samimi-
yet ve dürüstlüktür. Peki, böyle bir durumu nasıl sağlayacağız? Çok beyit 
var. Onları tek tek okuyarak vaktinizi almayayım. Konunun derinlikleri-
ne devam edelim. Peki, nasıl buna ulaşacağız? Nasıl bu yalgan ortamda 
âşık olalım? Efendim, sadık olalım. Bunlar dolayısıyla bize bir liyakat 
kazandıracak layık olacağız. Hem Tanrı’ya layık olacağız; hem kendi-
mize; hem de topluma. Çünkü Yesevî için esas olan kişinin kendidir. 
Kendisine layık olması lazım öncelikle. Kendisine sadık olması lazım-
dır. Kendisine âşık olmalıdır. Kendisi dürüst olmalı anlamında. Bu or-
tamdan ve bunun yarattığı tehlikeleri de gördük, kendi toplumunda da 
örneklendirdi bize. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Yine modelimize 
göre, Yesevî’ye göre bundan kurtulmanın pek çok yolu olmakla birlikte 
en temel yolu, öz olarak kullandığı özlük bilinci, kendilik bilincidir. Yani 
her tür eylemimizde özümüzün eşlik etmesi bir bilincin bir yakaza hâli-
nin eşlik etmesidir. Bir uyanıklık hâlinin eşlik etmesidir. “Özü okumak”, 
“özü vurmak”, “özü ortaya koymak”, “özünü bil”, “özün bilince ilmin ile amel 
kıl” gibi pek çok, yaklaşık otuz kırka yakın ifadesi var Divan-ı Hik-
met’te. Dolayısıyla bir insan tasavvuftaki teknik tabiriyle, tahkik yapma-
dan kendi işine düşmeden ve düşünmeden, kendisiyle hemhâl olmadan 
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ve halleşmeden, hayatında bir kere dahi olsa kendi ile hesaplaşmadan 
kendi nefsiyle vuruşmadan diyor -nefsiyle vuruşmak tabirini kullanıyor- 
kendi nefsiyle vuruşmadan; hu testeresiyle nefsini biçmeden; kesinlikle 
bir insan, dışarı çıktığında eylemlerine bilinç eşlik etmez. Çünkü insa-
nın, varlığını, kendi varlığını idrak etmeden başkalarının varlığını idrak 
etmesi; kendi varlığını takdir etmeden başka varlıkları takdir etmesi 
mümkün değildir. Bunun psikoloji açısından böyle olduğunu biliyoruz 
zaten. Elbette böyledir. Deli, delidir. Çünkü özlük bilinci yoktur. Çocuk 
mesul değildir, çünkü özlük bilinci yoktur. Ama bunun bütün dinî ey-
lemlerimizde, yaşama tarzımızda, yol alış tarzımızda en temel ilke oldu-
ğunu pek çok ifadesinde Ahmed Yesevî ortaya koyuyor. 

Peki, kendilik bilincini nasıl elde edeceğiz? Özlük bilinci diyor tabi 
ki. Kendi kelimesini kullanmıyor. Daha çok… Şunu yeri gelmişken söy-
leyeyim: Yesevî’de nefs olumsuz; öz olumlu bir anlam ifade eder. Nefs, 
daha çok şeytanî tarafımıza denk gelir. Divan-ı Hikmet’te en azından 
benim gördüğüm nefsten bahsettiğinde olumsuz bir durumdan bahse-
der. Ama öz nefsin de altında olan daha özsel bir şey diyeceğim ama 
öz, özsel bir tekrar oldu. Fakat özseli günümüz Anadolu Türkçesindeki 
anlamında kullanıyorum. Daha zeminde daha ana dilimizde söylersek 
essensiyalist bir temel oluşturur. O açıdan öz, her geçtiğinde Yesevî’nin 
ifade ettiği insanın birey olarak fert olarak yaşama atılımını mümkün 
kılan en temel taşıyıcıdır. Bunu nasıl yakalayacağız? Böyle bir özün bil-
gisini nasıl elde edeceğiz? Şüphesiz bunu Kur’an-ı Kerim’den hadisler-
den hareket ederek elde edebiliriz. Bunu eğitim öğretim yoluyla; terbiye 
ve talim yoluyla da aktarabiliriz. Ama burada bahsedilen dışarıdan bir 
öğretim değil, içeriden eğitim nasıl mümkündür? Burası önemli. Çünkü 
tasavvuf ve irfanda nihai amaç, yapılıp edilenlerin dışarıdaki bir sah-
neye göre yapılması değildir. Yani dışarıda bir müzik çalıyor, ona göre 
oynamak tasavvufî bir tavır değildir. Müzik içerden çalması lazım. Ma-
kamlar içeriden gelmesi lazım. Siz o müziğe ve makama göre kendinizi 
ayarlamanız gerekir. Çünkü dışarıya göre yapılan her ayarlama, bir ri-
yadır. İnsanın kendini dışarıdaki bir miyara göre ayarlaması; dışarıdaki 
bir ölçeğe göre kendine çekidüzen vermesi ilk başlangıçta olmasa bile 
nihayetinde bir hesaba dayanır. 

Öz kavramı, benim teşbihimle bir atom bombası patladığında nasıl 
bir enerji ortaya çıkartırsa, öz, Ahmet Yesevî’ye göre böyle bir enerji 
yoğunlaşmasıdır. Yani bütün o insan dediğimiz bireyin ferdin, en yoğun 
çekirdeğidir. Dolayısıyla kararların, nihai yorumların, ilkelerin bu yerde 
alınması gerekir. Öz bilinci ya da özlük bilinci ya da kendilik bilincinin 
sahih bir şekilde inşa edilebilmesi için, ölüm bilinciyle birleştirilmesi 
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gerekir. Burası son derece önemli. Şaşırdım. Çünkü ben bu konularla 
ilgili Dîvân-ı Hikmet’i okumadan önce de yazılar yazmıştım. Demek ki, 
hani ben Ofluyum, direkt Allah’a bağlıyım, derdim.  Demek ki herkes 
direkt Allah’a bağlıymış. Böyle bir problem yaşadım açıkçası. Şaka bir 
yana, ben bunlarla ilgili birkaç yazı yazmıştım. Ölüm bilinciyle alakalı 
olarak. Ahmet Yesevî’nin Dîvân’ında neredeyse dörtte birlik bir bölüm, 
ölüm bilinciyle alakalıdır. Çıkarttığım otuz sayfalık özetin neredeyse on 
sayfası, ölümle alakalı. Şimdi burada bu konu üzerinde biraz durmak 
istiyorum. 

Kur’an-ı Kerim’de bildiğiniz gibi ayet-i kerimede “El-hayatü’d-dün-
ya ve’l-ahire” tamlaması vardır. Bu son derece önemli. Çünkü bu tabir-
de dünya hiçbir zaman isim olarak kullanılmamıştır. Kur’an-ı Kerim’de 
dünya, isim olarak kullanılmaz; sıfat olarak kullanılır. Ahiret de öyle. 
Burada mevsuf olan, sıfat olan, öz olan, taşıyıcı olan ya da mantık te-
rimiyle mevzu olan, hayattır. Dolayısıyla İslam dünya görüşüne göre, 
hayat süreklidir. Dünya, yakın hayat, yakın demektir malumunuz. Ahi-
ret ise öteki hayat. İkisi de sıfattır. Sıfatları attığınızda mevsuf kalır; 
mevsuf da hayatın kendisidir. Hayat, Cenabı Hakk’ın el-Hayy isminin 
bir tecellisi olması bakımından ebedî ve ezelîdir. Bu nedenle ölüm, yok 
olmak değildir, İslam hayat anlayışına göre. Ben bunu şöyle ifade et-
miştim: Müslüman var olur; var ölür; ama yok olmaz. Yani varlığı hep 
devam eder. Şimdi benzer ifadeleri Yesevî’de de görmek şaşırtıcı. Ger-
çi Hz. Ali’ye nispet edilen bir cümlede “Kim ölümün yokluk olduğunu 
zannederse, onun yokluğu doğmakla başlar.” der. Çok ilginçtir. Doğduğun 
anda yokluğun başlıyor; eğer ölüm yokluksa. Çünkü niye? Yine Ahmet 
Yesevî’nin ifade ettiği gibi; daha önce Ömer Hayyam’ın ifade ettiği gibi; 
ölüm, insana özgü bir şey; insan ölür ve doğduğu anda ölüme hazırız de-
mektir. Daha doğrusu, anne karnında canlandığımız an ölüme hazırız. 
Ölüme doğrudur insan, insanın yönü ölüme yönlenmiştir, der sufiler. Bu 
açıdan zaten İslam medeniyeti bununla alakalı, Yesevî’nin dile getirdiği 
ifadelerle alakalı olarak, hazır bir veri sunuyor bize.

Ancak burada ölüm bilinci ile ölüm korkusunu birbirine karıştır-
mamak lazım. Ölüm korkusu, bilincin eşlik ettiği bir duygu değildir ve 
bilincin eşlik etmediği tüm duygular ahlaksızlığın kaynağı olurlar. Dola-
yısıyla burada Yesevî’nin, tasavvufun ve irfanın bahsettiği ölüm korkusu 
değil; ölüm bilgisidir. Sır tabirini de kullanır Yesevî. Bu çok ilginç bir 
şey, sır. Nitekim Alman filozofu Schopenhauer benzer ifade kullanıyor, 
ayrı kültürlerde olmasına rağmen “Işk ile verileni ölüm ile alan nedir?” 
diyor. Aynı ifadeyi Yesevî’de görüyoruz. Aynı ifade. Bu sır nedir? Şimdi 
dolayısıyla İslam hayat görüşüne göre, öz bilincini elde etmemizin asga-
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ri şartı; kendimizi, benliğimizi, özümüzü ölümle ilişkilendirmemiz ge-
rekir. Bu da yetmez. Aynı zamanda kökenimizle de ilişkilendirmeliyiz. 
Dolayısıyla üç temel kavramı, bir süreklilik içerisinde, idrak etmeliyiz: 
Mebde’, me‘âş ve me‘âd. Yani (mebde’) köken, (me‘âş) yaşam ve (me‘âd) 
geri dönüş. Bu üçünü konuşurken, belirli bir bilgi analizi yaparken, farklı 
kavramlarla ifade etsek de -çünkü bilmek ad vermektir; kavramsallaştır-
maktır, başka çaremiz yok, idrakin doğası bu- ama Yesevî’ye göre bunlar 
tek bir sürecin farklı adlarıdır. Nedir o süreç? Hayat. Hayat süreci. Ha-
yat, Hayy isminin bir tecellisi olduğu için ezelî ve ebedîdir. İnsan da özü 
itibariyle ezelî ve ebedîdir. Öyleyse benlik bilinci elde etmemizin asgarî 
şartı, hayatı bir süreklilik olarak idrak etmek ve ölümü yokluk olarak 
görmemek. Bu muazzam bir tespit. Yani olmayı ve ölmeyi, varlığın ik 
farklı tecellisi olarak görmek, iki farklı yüzü olarak görmek. Ölmeyi yok 
olmak değil de; var olmanın başka bir ifadesi olarak fark etmek. Fakat 
sadece bir enformasyon bir malumat olarak değil, bir bilinç hâline getir-
mek son derece önemlidir. 

Daha önceki yazılarımda ifade ettiğim gibi modernizm, ölümün iti-
barsızlaştırmasıyla başlar. Çağdaş dünyada ölüm, itibarsızlaştırılmıştır. 
Nasıl ki börtü böcek “öldüğünde” toprağa karışır giderse, insan için de 
benzeri bir sürecin geçerli olduğu dile getirilmiştir. Ölümün itibarsızlaş-
tırılması, özellikle Batı Avrupa’da Rönesans ve modern bilimin ortaya 
çıkmasıyla başlayan, bizim bilim felsefesi “dis-enchantment”, anlam-
dan arındırma dediğimiz bir sürecin sonucudur. Anlamdan arındırma, 
esas itibarıyla kelamın başlattığı harekettir. Onun özeti şudur: Teknik 
konulara girmek istemiyorum. “Maddî evrende Cenab-ı Hak dışında 
spiritüel, mistik, fail bir güç yoktur; her şey maddedir. Mutlak anlamda 
tek fail Tanrı’dır, diğerleri hep âmildir.” ilkesi, özellikle İbn Meymun’un 
Delâletü’l-Hâirin adlı eseri Latince’ye tercüme edildikten sonra yayılan 
bir fikirdir. Ama bu mübalağa edilmiş, insana da uygulanmıştır. İnsan 
da anlamdan arındırılmıştır. Hâlbuki anlam, insanın kendisidir; bizim 
geleneğimizde. Ağaçta anlam var mı yok mu? Bu bizim bilgimiz dışın-
da. Bilemeyiz. Evrende anlam var mı yok mu? Bunu bilemeyiz. Bunları 
biz yüklüyoruz, olabilir. Ama o anlamı üreten ve yükleyen insan, özel-
likle insanın o kendiliği, benliği anlamın kaynağı olduğu için, insanı da 
anlamdan arındırmak demek, Kant’ın ifadesiyle, “İnsanı makineleştir-
mek” demektir ki, yine Kant’a göre, insan onuruna yapılmış en büyük 
saldırı budur. Şimdi iki farklı kültürden gidiyoruz dikkat ederseniz. Bir 
tarafta Batı Avrupa, özellikle Alman kültürü, buradan hareket ederek 
gaistik bilimleri, manevî bilimleri kurma hareketini başlatmıştır Kant, 
Heidegger, Schelling, Schopenhauer, efendim Fichte, Haeckel ta Mei-
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necke’ye kadar gelen süreç içerisinde, insanın makineleştirilmesine karşı 
çıkarak, insanı şiir üzerinden, müzik üzerinden, tarih üzerinden gaistik 
yani manevî bilimler dediğimiz bilimleri kurarak, anlam bilimleri hatta 
meşhur Arendt’i bilir sosyal bilimci arkadaşlar, açıklamacı bilimler exp-
lanation yapan ve anlayıcı bilimler, understanding; işte açıklamacı bi-
limler, doğa bilimleri, anlayıcı bilimler beşerî sosyal bilimler. Bu ayırımı 
da Alman kültürün yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla benzer bir meselenin 
aynı çerçevede; fakat başka bir bağlamda gündemde olduğu görülüyor. 
1860’tan sonra Avrupa’nın büyük şehirlerinde mezarlıkların şehir dışına 
taşınması da ölümün itibarsızlaştırılmasıyla son derece ilgilidir. Çünkü 
mezarlıklarla yaşamak, modern insanı rahatsız eder. Benim gezdiğim 
Berlin, Viyana ve Budapeşte’de bunu yakinen müşahede ettim. Arabayla 
gidiyorsunuz mezarlıklara. Hâlbuki biz ise, sadece İslam medeniyeti de-
ğil, bütün kadim medeniyetler, mezarlıklarla birlikte yaşarlar. Onun için 
Yahya Kemal’e 1950’lerde İstanbul’un nüfusu kaç dendiğinde, 90 milyon 
diyor. Türkiye’nin nüfusu 18-20 milyon, verdiği cevap çok ilginçtir: Biz, 
ölülerimizle birlikte yaşarız. Nüfus sayımızda bizim mezarlıklarımız da 
dâhildir o nüfusa. Bugün böyle bir bilincimiz var mı? Hiç zannetmiyo-
rum. Hepimiz ölümden kaçıyoruz, gürültüye sığınıyoruz. Burada anlat-
tığımızı kendi nefsimize uygularsak tehlikeli bir hâl alabilir. Onun için 
onu geçiyorum hemen. 

Biraz önce ifade ettiğim gibi ne Yesevî, ne de diğer arifler, sûfîler, 
ölüm korkusundan bahsediyorlar. Zaten mü’min bir insanın ölümden 
korkması düşünülemez elbette. Biraz önce dediğim gibi, bilincin eşlik 
etmediği her eylem nasıl ahlaksızlık yaratıyorsa, Yesevî’ye göre, ölüm 
korkusu da, -korku bilincin olmadığı yerde ortaya çıkar- ölüm korkusu 
da, eğer ona bilinç eşlik etmiyorsa, bir bilince dönüşmüyorsa ahlaksızlı-
ğın kaynağıdır. Şimdi burada Yesevî’de benim daha önce pek görmedi-
ğim, okumalarımda rastlamadığım bir durum var. Karşılaştım ve şaşır-
dım biraz açıkçası. Bilgi ile hikmet ilişkisi ilginç bir şekilde kuruluyor 
Yesevî’de. Bilgiyi son derece önemser. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim: 
Söz önemsiz değildir Yesevî’de; eksiktir sadece. Bunu da göz önünde 
bulundurmalıyız. Yani klasik, kadim İslam düşüncesi, olgu ve olayları 
yan yana koyarak düşünmez, üst üste koyarak düşünür; ya ya da ayırımı 
yoktur bizde. Her şey yerinde olmak kaydıyla, alt ve üst eşiği belirlen-
mek kaydıyla, insan için gereklidir. Sözü reddetmiyoruz diyor Ahmed 
Yesevî. Çünkü söz, dünyayı mamur eder. Ne demek? Bilim, bilgi, kavl/
söz dünyayı mamur eder. Çünkü biz bütün bu yapıları bilgiyle koru-
yoruz; sözle kuruyoruz. Devleti, milleti, toplumu sözle idare ediyoruz. 
Bu tek başına kaldığında problem yaratır. Yani eksik kaldığında. Yoksa 
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sözün başladığı ve bittiği yer, iyi tespit edilirse -buna alt eşik ve üst eşik 
adını veriyoruz- her insanî eylemin, her insanî yeteneğin alt ve üst eşi-
ği iyi tayin edilebilirse ve yerinde kullanılırsa; yerinde tutulursa hiçbir 
mahzuru yoktur; hiçbir sakıncası yoktur. Dolayısıyla sözü reddetmiyor 
Yesevî. Sadece sözde kalmak, bir süre sonra riyakârlığa neden olur. Onu 
tamamlamamız lazım; hâle çevirmemiz, manaya çevirmemiz gerekiyor. 
Bilinç, manadır. Öz, manadır. Kendilik bilinci, manadır. Burada dediğim 
gibi dışarıdan bir şey kastetmiyorum. Basit bir cümle anlamı değil bu. 
Sözlük anlamı değil. Doğrudan insanın yüklediği özsel atılımla yükle-
diği yapıdır. 

Burada bilgi, bilgi olması bakımından değerli olmakla birlikte, hik-
mete nasıl dönüştürülmelidir? Şimdi bu çok ilginç. Biz, hikmeti genel-
de felsefî çalışmalarımızda, bilginin bir üst ifadesi olarak kullanıyoruz. 
Ama Yesevî bilginin hikmete dönüştürülmesinden bahsediyor. Nasıl 
yapacağız bunu? Şöyle söyleyebiliriz. Söze anlam katmak; ya da söze 
mana katmak eşittir hikmet. Doğru. Fakat bunu anlattıklarımızla ilişki-
lendirerek şöyle der: Bilginin hikmete dönüştürülmesi, bilgiye ölümün 
bilgisinin katılmasıyla mümkündür. Bu bilgiyi genişletir; derinleştirir. 
Şimdi bu çok ilginç bir şey. Yani şunu demek istiyor: Eğer bilgi, Hz. 
Ali’ye nispet edilen Kelam-ı Kibar’daki gibi düşünülürse, yani Hz Ali 
diyorlar ki, bilgi nedir? Diyor ki, bilgi “İlmü min eyne, ilmü fî eyne, ilmü 
ilâ eyne’nin toplamıdır.” Ne demek? Nereden bilgisi? Nerede bilgisi? 
Nereye bilgisi bir araya getirildiğinde bu ilimdir, diyor. Bir kere bilgiyi 
bu şekilde gördüğünde o hikmet adını alır Yesevî’ye göre. Şimdi biz ge-
nelde modern hayatta sadece buranın bilgisini önemsiyoruz. Atom altı 
yapılara iniyoruz küçük ölçekle; büyük ölçekle astrofizik yaparak evre-
nin sınırlarını paralel evrenlere kadar gidiyoruz. Burada bir sıkıntı yok. 
Bu sağı ve solu eksik olan bilgidir; ya da altı ve üstü eksik olan bilgidir. 
Köken ve dönüş bilgisini mebde’ ve me‘âd bilgisini kattığımızda, o bilgi 
hikmete dönüşür. Peki, yeterli midir? Bu da çok önemli. Yeterli değildir; 
bu neticede nazarî, teorik kalan bir eylemdir. Ne yapacağız? Bunu eyle-
me dökeceğiz. 

Ele ve eyleme inmeyen bilgi, yine Hz. Peygamber’in hadisinden il-
ham alarak Yesevî’nin kullandığı gibi, eşek olmaktır. Yani taşıyorsun o 
kadar yükü. Kitap yüklü merkep olmak demektir. Bilgi eyleme inmeli-
dir. İbn Haldun’un Mukaddime’de söylediği gibi, insanı insan yapan iki 
temel yeti var: Akıl ve el. Bu iki gücün ürettiği iki yapı insanlığı kurar. 
Fikir ve iş, amel. Dolayısıyla Yesevî de başka bir açıdan bunu söyler. Bil-
giniz, tabi burada artık bilgi sadece buradanın bilgisi değil, buradan yani 
“-den”, “-da” ve “-e” bilgisi. Nasıl diyeceğiz bunu anlayamadım ki? Yani 
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‘İlmü min eyne, ilmü fî eyne, ilmü ilâ eyne’ bu bilginin toplamı, bilgi artı 
eyleme dönüştürdüğümüzde hikmet eylemiş oluruz. Hikmet, adaleti 
doğurur. Dolayısıyla itidal üzerine yaşamış oluruz. Denge üzerine yaşa-
mış oluruz. İtidal. Yani ümmet-i vasat tabirini, itidal olarak tercüme, tef-
sir edebilirsiniz. Oradaki vasat olmak demek, matematiksel geometrik 
bir orta değildir, itidal üzerinde olmak. İşte Yesevî’ye göre hikmet, itidalı 
yaratır. Zaten biliyorsunuz klasik ahlak teorisinde de hikmet, itidal ile 
aynı şubeye mensuptur.

Evet toparlayalım. Bizar geniş hacimle bir toparlama yapalım. Peki, 
bir insanı bütün bu anlattıklarımızı düşünmeye nasıl sevk edeceğiz? Ta-
mam, terbiye yapıyor aileler. Okullarda eğitim de veriyoruz. Toplumsal 
bir organizasyonumuz da var. Sürekli eğitim dediğimiz bir şekilde in-
sanları eğitiyoruz da. Her insan bununla hemhal olmuyor mu? Bunu 
nasıl yapacağız? Bu yakaza hâlini, bu uyanıklık hâlini, bu sözden mana-
ya geçiş ya da ikisini birlikte bir arada tutma, bu özlük bilinci -saydık-
larımız bütün konuşma boyunca- bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bura-
da Yesevî’nin söylediği, insanları dertlendirerek. Dert, bütün bu arayışı 
boşandıran tetikleyici güçtür; enerjidir. “Dertsiz insan, insan değil. Bunu 
anlayın. Aşksız insan, hayvan cinsi bunu dinleyin.” diyor Ahmed Yesevî. 
Başka ne söyleyeyim. Yoruma açık, yorumlanacak cümle değil bu. Dert-
siz insan, insan değil. Burada dert, tabîi geçinme derdi, kira derdi, ma-
kam mevki derdi değil ha. Hele biraz Türk iseniz, siyaset derdi de değil. 
Ankara’da  da bu laf söylenir mi be? İstanbul’dan gelince böyle ayar bo-
zukluğu oluyor. 

1991’de Şam’a gittiğimde üniversiteyi ziyaret ettim. Yaş elliyi geçince 
hatıraları anlatmak lazım. Meslektaşlarımızı ziyaret ettik üniversitede. 
Konuşuyoruz. Dedi ki orada bana bir Profesör: İhsan Bey, bir Türk bir 
şehire gittiğinde, geldiğinde ilk neyi sorar? Bu gerçekten başka kültür-
lerin ve milletlerin sizin hakkınızda kanaatlerini çok ciddi bir şekilde 
okumanızda fayda var. Sizin göremediğiniz şeyleri görüyorlar. Dedim: 
Ne bileyim ben. Türk olduğum için bilmiyorum. “Burayı kim yöneti-
yor? Müdür kim?” Şaşırdım. “Niye?” dedim. “El koyacak” dedi. Adam 
kimin yönettiğini bilecek ki, onu devirecek el koyacak. Bu işin esprisi. 
Efendim. İngiltere mi? Hayır yok. O başka; o kadar derin gitmeyelim; 
yanlış anlar arkadaşlar. Hepsi vazifelerinden istifa eder şimdi; sıkıntı ya-
ratmayalım. 

Evet, buradaki dert metafizik bir dert. İnsanın doğrudan anlamına 
taalluk eden bir dert. İnsan nedir? Niye vardır? Bir varoluş sorusudur 
bu. Oradaki derdi kastediyor. Yoksa günlük hayatta onlar da dert. Her 
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zaman alıntılamaktan bıkmadığım Gazalî’nin bir cümlesini söyleyeyim: 
“Emân olmadan iman olmaz. Maddî güvenlik olmadan manevî güvenlik, 
metafizik güvenlik olmaz”. Âşık Paşa bile Anadolu’nun hec ü merci içe-
risinde benzer şeyler söyler Garib-nâme’de: “Önce emân, maddî güvenlik 
sonra iman”. Emânın kalitesi imanın kalitesine etki yapar. Gayet doğal 
bir şey; insanî bir şey. Yani insan ölüm korkusundayken ben neyim so-
rusunu sormaz herhâlde. Ne olacağım ben? Zaten oluyorsun. Ne olaca-
ğım? diye sorulmaz. O açıdan burada kastedilen maddî bir soru değil. 
Doğrudan kişinin kendisine ilişkin muhasebesi ve sorgulamasıdır. Dert, 
budur. Bir kere kendine bu soruyu sormak ve buradan yola çıkmak bütün 
bu ve bundan önce anlattıklarımızı idrak etmek, yakalamak için şarttır. 
Onun için, dertsiz insan, insan değil. Bunu anlayın, diyor; vurgu yapıyor. 

Neticede bütün anlattıklarımız söz ile mana, söz ile yaşamak ve mana 
ile yaşamanın özetidir. Yesevî şöyle diyor: 

“Söz, başka gönül başka olmasın,
 İş bu sözün manasını talip olanlar anlasın”. 
Teşekkürler. 
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 5
Prof. Dr. Mustafa KARA

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf: Gönül ve Ahlak Eğitimi
Muhterem hocalarım, aziz dostlarım! Hepinizi hürmetle selamlıyo-

rum, hayırlı sabahlar.
TİKA ve Ahmed Yesevî olunca hatırayla başlayalım, ihtiyarlar hatı-

ralarını anlatırlar. Geçen hafta da derslerimde anlattım öğrencilerime. 
Türkiye’nin enteresan fotoğraflarından biridir: Ahmed Yesevî dergâhı-
nı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hizmete açmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dergah 
açar mı, türbe açar mı? Evet, açar. 2000 yılında onarımı TİKA tarafın-
dan yapılan, dünyanın şaheserlerinden biri olan Ahmed Yesevî türbe-
sinin açılışında bendeniz de bulundum ve şahidim. Dergahı o zaman-
ki cumhurbaşkanımız açmıştır. Onun için TİKA’ya ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz, bu iki kurumda bugüne kadar hizmet 
verenlere müteşekkiriz. 

Sevgili dostlarım!
Bu güzel bahar gününde başkentimizde sizlerle bir arada olmaktan 

mutluyum. Bu mutluluğu lütfeden Allah’a hamd ederek; vesile olan 
dostlarıma teşekkür ederek; sizlere selam ve saygılarımı sunarak söze 
başlıyorum.

Konu Ahmed Yesevî, Ahmed Yesevî Yılı ve Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi olunca, konumuz tasavvuf. Zaten imam bildiğini okur, bizim de 
ondan başka bildiğimiz pek bir şey yok. Tasavvuf çerçevesinde; tasavvuf 
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kültürü, tasavvuf eğitimi, gönül eğitimi, ahlak eğitimi çerçevesinde bazı 
düşüncelerimi sizlere arz edeceğim efendim.

Tasavvufla ilgili bir şeyler konuşabilmek için, önce İslam’la bir ara-
ya gelmek gerekiyor. Tasavvuf hakkında bir şeyler söyleyebilmek için 
İslam’ı tanımak gerekiyor. İslam hakkında konuşabilmek için ise, insan-
dan başlamak gerekiyor. İnsandan başlayalım. Arap filozoflarına göre 
insan kelimesinin menşeinde iki anlam var. Yani Arap dil bilimcilerine 
sorarsanız, bu insan kelimesi nereden geliyor diye, cevap olarak size iki 
tespit sunarlar. Bunlardan birincisine göre, insan kelimesi ünsiyet ke-
limesiyle ilgilidir. Yani dostluk demektir. İnsan, ünsiyetten geliyor. İn-
san, dostluk kurabilen bir varlıktır. İnsan, dost olan bir varlıktır. İnsan, 
dostluğu sürdürebilen bir varlıktır. Çünkü adı oradan geliyor; böyle ol-
malıdır. İsmiyle müsemma olmalıdır diye devam edebiliriz. Fakat diğer 
görüşe göre, insan kelimesi nisyan kelimesiyle irtibatlıdır. Yani insan, 
unutan bir varlıktır. İnsan dost olan, dostluk kurabilen bir varlıktır; ama 
aynı zamanda insan unutan bir varlıktır. Nisyan ile maluldür. O zaman 
ne yapmak gerekiyor? Bu insanla ilgili konularda iki şey öne geçiyor. Bu 
iki tez de güzeldir. Yani dostlukları kurmak ve yaşatmak meselesi; bir 
de insana unuttuklarını hatırlatmak meselesi. Unutan bir varlık olun-
ca, bu varlığa unuttuklarını hatırlatan birilerinin olması gerekiyor. Kim 
bunlar? Bu insana unuttuklarını kim hatırlatacak ve insana dostluğun 
yollarını kim gösterecek? İlk sorumuz ilk sûremizle ilgili: Fatiha Sûre-
siyle başlayalım.

Fatiha Sûresi’nde her gün defalarca okuduğumuz ayet-i kerimede 
Allahu Teâlâ bize bir dua öğretiyor. Elimizdeki Kur’an-ı Kerim’deki ilk 
dua aynı zamanda bu. “İhtina’s-sırâte’l- mustakîm”. “Allah’ım bize doğru 
yolu, sırât-ı mustakîmi göster, bu yolda bize rehberlik yap.” Peki sırât-ı 
mustakîm nedir? Sırât-ı mustakîm, O’na giden doğru yol. Kimin yolu 
bu? Allah’ın yolu. Ama Allah, Allah’ın yolu bu diye bunu tefsir etmiyor. 
Allah’ın yolu devamında nimet verdiklerinin yolu. Allah kendi yolunu 
tarif ediyor aziz dostlar. Allah kendi yolunu tarif ederken birçok kişiden 
bahsediyor. “Nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet.” Kim bunlar? Allah’ın 
nimet verdiklerinin gösterdiği yol sırât-ı mustakîmin ta kendisidir. Ni-
met verdiğinin yolu dese, izahı kolay. Bu peygamber diye tefsir edile-
cek ve mesele bitecekti. Fakat mesele çoğul burada. Nimet verdiklerinin 
yolu. En’amte aleyhim’i Kur’an’ın başka bir ayetine soralım. Kur’an’ın 
başka ayetinde, bu nimet verdiklerini, dört büyük insan grubunu sı-
ralıyor. Ayetin ayetle tefsiri, ilahiyatçılar bilir. Peygamberler, sıddıklar, 
şehitler ve salihler. En’amte aleyhim bunlar. Başta peygamberler, sonra 
sadık olanlar bu yolun âşıkları, sonra şehitler veya şahitler (bunu şahitler 
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olarak tercüme edenler de var, yani hakikate şahit olanlar) ve nihayet 
salihler. Salih kelimesi Kur’an-ı Kerim’deki ölçülerin en üst noktasında 
bulunan insanlar için kullanılır. Peygamberler için de kullanılır ve tabi 
ki evliyaullah için de kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberleri 
Allahu Teâlâ bize bu kelimeyle tavsif ediyor. Yani bir peygamberden 
bahsediyor ve sonunda ayet diyor ki “O, salihlerden biriydi”. İşte nimet 
verilenler bunlar. Bizim işimiz ne? Bizim işimiz o nimet verilenlerin 
rehberliğine başvurmak. Sırât-ı mustakîmi bunlar gösteriyor çünkü. 
Bunların dışındakilerin rehberlik yapma hakkı yoktur; bu yol bunlarla 
katedilir. 

İnsanlık, peygamberler ve rehberlik. İnsanların şüphesiz en büyük 
rehberleri peygamberler. Peygamberler dinlerin tebliğcisi ve dinlerin sa-
likleri de insanlardır. Dinler tarihine bir bütün olarak bakıldığı zaman, 
bütün dinlerin mezhepleri ve tarikatları olduğunu görürsünüz. Mezhebi 
ve tarikatı olmayan din yoktur. Çünkü aklı ve kalbi yaratan öyle yarat-
mıştır. Yani insanı yorum gücüyle yaratmıştır. Hz. Âdem’den beri bü-
tün insanlar, okuduklarını ve duyduklarını yorumlamıştır. Yorumlama 
gücünü sıfırlamak mümkün olmadığına göre, Hz. Âdem’den başlayan 
bu yürüyüş kıyamete kadar devam edecek. Yani farklı yolu yapma gücü, 
aynı metinden farklı netice, farklı anlam çıkarma kabiliyeti, işte bu yo-
rum gücüdür. Mezheplerin ve tarikatların ana kaynağı budur. Dolayı-
sıyla, bütün dinleri kastederek diyorum, bir yerde mukaddes kitap varsa, 
orada farklı yorumlar da vardır. Mezhep de zaten farklı yorum demektir. 
Hıristiyanlıktan bir örnek verip geçelim. Bugün Hıristiyanlık denilince 
aklımıza Katoliklik, Protestanlık, Ortodoksluk, Papa, Patrik gelir, yani 
mezhepler gelir; ama tarikatlar aklımıza pek gelmez. Biraz bizim ülke-
mizdeki atmosferle ilgili olarak geri itilmiştir. Hâlbuki öyle bir şey yok. 
Hıristiyanlığın tarikatları 2016’da dahi çok canlı, faal; İstanbul dâhil 
dünyanın her yerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Dergâhların alternatifi 
olarak manastırlarda ruhban hayatı yaşayan, rahip ve rahibelik hayatı 
sürdüren birçok insan var ve bunların bir kısmını da tanıyorum. Bir nevi 
meslektaşız onlarla. Faal bir manastır hayatı sürdürüyorlar. Dolayısıyla 
bunu diğer dinlere de teşmil edebilirsiniz. 

Kendi esas konumuza gelelim. Bu yolculuğun bizim kültürümüzdeki 
adı tasavvuf. Genel çerçeve itibariyle bu tip hareketlere mistisizm deni-
yor. Başka isimleri de var. Mistisizm dinlerin bu damarlarıyla ilgilidir. 
Dinlerin muhtelif damarları vardır. Mezhepler, tarikatlar dinlerin kendi 
içindeki kulvarlarıdır. Bendeniz bunu öğrencilerime anlatırken bu kulvar 
kelimesini çok kullanıyorum. Diyorum ki bu mezhep ve tarikatlardaki 
çeşitliliği anlatmak için; İslam, yüz şeritli bir otoyoldur. Herkes kendi 
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şerit ve kulvarından yürür. Yalnız bu otoyolun sağında ve solunda iki 
kırmızı çizgisi vardır: Farzlar ve haramlar. Bu iki kırmızı çizgiye eyvallah 
diyen, bu kulvarlardan birindedir. Tabîi ki bu kulvarlarda herkes kendi 
hızıyla gider; daha yavaş veya daha hızlı giden olur. Sağı solu seyrederek 
giden olur. Dolayısıyla çok yol var, demek istiyorum. Yolların çokluğu-
nu bize kim öğretiyor? Ahmed Yesevî’nin hemşerisi var: Necmeddin-i 
Kübra. Aslında onun muhteşem bir cümlesi var; o söylüyor. Necmed-
din-i Kübra, Türk-İslam dünyasının kronolojik olarak ikinci büyük 
piridir.  1166’da Ahmed Yesevî Hazretleri vefat ediyor; 1221’de Nec-
meddin-i Kübra Hazretleri Moğollarla savaşırken şehit düşüyor; kabri 
Köhne Ürgenç şehrindedir. Bahaddin Nakşibendî hazretleri, kronolojik 
olarak üçüncüdür. Onun vefatı ise, 1389’dur. İşte o Necmeddin-i Kübra, 
bu yollarla ilgili bize muhteşem bir cümle söylüyor ve bu cümle onun 
el-Usulü’l- Aşere isimli eserinin de ilk cümlesidir. Onun bu 2-3 sayfalık 
küçücük kitabını 800 yıldır İslam dünyası okuyor. Tasavvuftaki 10 temel 
ilkeyi anlatan el-Usulu’l-Aşere’nin birinci cümlesi şudur: “Allah’a giden 
yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır.” Yaratıkların nefisleri sayısın-
cadır diye de anlayabilirsiniz. Dolayısıyla yolların çokluğu mühimdir ve 
insanın fıtratına uygun olan da budur. Mezheplerin çokluğu mühimdir. 
İnsanın yorum gücünün tabîi neticesidir. Bugünlerde mezhep kavgası 
fazla. Mezhepler aslında fikir ve düşünce hürriyetinin yavrularıdır. Biz-
de mezhepler biraz yanlış anlaşılır; bazı kötü olaylar da tabîi bunu teşvik 
ediyor. Mezhep deyince aklımıza nedense biraz katılık; biraz yobazlık ve  
biraz başka şeyler gelir. Hâlbuki işin özüne bakarsanız mezhep, fikir ve 
düşünce hürriyetinin ta kendisidir. Ama maalesef bugün öyle değil. Dü-
şünce hürriyetinin yavrusu olan mezhepleri, yobazlığın merkezi hâline 
getirmek de maalesef aklın işidir. Aklın menfi fonksiyonları da var tabi. 
Düşünce özgürlüğünün yavrusu olan bir kurumu ne hâle getirdik? O da 
çağdaş insanın düştüğü noktadır.

Bütün dinlerin yolları birden çok ve bütün bu yollara insanlık çer-
çevesinde mistisizm deniyor. Mistisizm kelimesinin kök anlamında da, 
gözleri kapamak, yani baş gözünü kapamak anlamı vardır. Tabîi bu baş-
ka bir gözü açmak anlamına gelir; hatta bu gözü ve kulağı kapatmak 
anlamına da gelir. Yani insanın bir başka boyutudur. Dolayısıyla tasav-
vuf, 100 şeritli otoyolun kulvarlarından bir tanesidir. Tasavvuf da kendi 
içinde 100 şerittir. Bunlardan neyi kast ettiğimiz gayet açıktır; ayrı ayrı 
tarikatları, ayrı ayrı meşrepleri, zevkleri söz konusudur. 

Gelelim dinimizin temel kitabı Kur’an’a. Hepinizin bildiği gibi dinin 
temel terimi imandır; ikinci cümle, imanın yeri kalptir. Yani Kur’an, kalp 
merkezli bir kitaptır; akıl da onun içindedir. Çünkü bu kitap, akleden 



ZÜLFİKAR GÜNGÖR

71

kalpler terimini bize öğretiyor; Kur’an’ın merkez bir terimidir akleden 
kalpler.  Kur’an’a kalp merkezli bir kitap olarak bakabilirsiniz; din eğiti-
mine, kalp eğitimi olarak bakabilirsiniz; ahlak eğitimine de, kalp eğitimi 
olarak bakabilirsiniz. Çünkü Kur’an, döne dolaşa bizi bunun yollarını 
öğretmektedir. Aslında mesele kalp terbiyesidir. Buna ahlak terbiyesi 
derseniz; nefs terbiyesi derseniz itiraz etmem, hepsi aynı kapıya çıkar. 
Din eğitimi diyecekseniz de itiraz etmem; din eğitimi, kalp eğitimidir, 
gönül eğitimidir. Bunun ötesi yok. Dinî hayat, kalbimizin kalitesini yük-
seltme hayatıdır. Kur’an-ı Kerim’deki ifadelerle söylersek, din eğitimi, 
kalbin hastalıklarını giderme eğitimidir; dini hayat, kalbimizin önün-
deki engelleri giderme hayatıdır. Hepinizin bildiği gibi kalbin hastalık-
larından bahsediyor Kur’an. Kalbin paslaşmasından ve taşlaşmasından 
bahsediyor Kur’an. Din eğitimi bu hastalıkları tedavi edecek. Buna ister 
tasavvuf, ister din, ister ahlak eğitimi deyin, hiçbirini itirazım yok. Me-
sele kelimeler değil, mesele Allah’ın bu tespiti ile, kalpteki hastalıkları 
gidermektir. Kalbin paslaşmasını gidermek, katılaşmasını, mühürlen-
mesini, taşlaşmasını gidermektir. Kur’an’da, taştan daha katı ifadesi de 
vardır kalp için. Bu ifadenin geçtiği ayet (Bakara Sûresi,74. Ayet) şöyle 
devam ediyor: “Öyle kayalar vardır ki, onlardan sular fışkırır. Öyle taşlar 
vardır ki, onlardan nehirler kaynar.” Taşlardan nehirler kaynar mı? Kay-
nar. Bunu dünyanın değişik yerlerinde görürsünüz. En güzellerinden 
biri de Kemaliye ilçesindedir. Kayalardan sular fışkırır mı? Fışkırır. Bi-
lagay Tekkesi’ndeki su da öyledir bir nevi. Ayetin devamında bir tespit 
daha var, onu anlamak daha da zordur: “Ve öyle taşlar da vardır ki, Allah 
korkusundan yuvarlanır.” Modern kafamız bunu ne kadar anlar onu bi-
lemem; ancak bir Rizeli olarak benim aklım buna yetmiyor. Kalbin me-
selesi mesele budur. Mesele tasavvuf meselesi değildir; Ahmed Yesevî 
meselesi değildir; TİKA meselesi değildir. Mesele, kalbin terbiyesi me-
selesidir ve bu terbiyenin neticesinde ulaşmamız gereken noktanın adı 
da bu mübarek kitapta gayet açık ve sarih. Onun da adı, kalb-i selimdir. 

Aziz dostlarım! Bu dünyaya bu iki kelime için geldik, bütün mace-
ramızın özeti ve neticesi bu: Kalb-i selim noktasını yakalamak. Vazife-
miz bundan ibaret. O zaman ana soru: Bu nasıl olacak? Bu iş için ilk 
dediğim konuya dönmek gerekiyor, yani kendilerine nimet verilenlerin 
rehberliğine başvurmak. Bu yolculuk için birinci işimiz, yolun ustasını 
bulmak; yolun rehberini bulmak. Bsit bir turistlik gezi çin rehbersizlik 
düşünemiyoruz. Bu hayatımızın ana yolculuğudur; bu yolculukta onlar/
rehberler olmadan olmaz. Bu yolculuğun tasavvuf kültüründeki bir adı 
da  riyazettir. Bazen riyazet ve mücahede, tasavvufa eşanlamlı olarak da 
kullanılır. Riyazet kelimesi, aslında eğitim demektir. Eskiden Osman-
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lı döneminde okullarda bir ders vardı. Riyazet-i Bedeniyye; dersin adı 
buydu. Ne demek? Beden eğitimi. Bugün bildiğimiz beden eğitiminin 
100 yıl önceki adıdır. Bizim derdimiz riyazet-i bedeniyye değil, riya-
zet-i ruhiyyedir. Riyazet kelimesinin sözlük anlamında şöyle bir mana 
var: Bir işi tekrar ede ede maharet kazanmak. Mesela bedenimize bir işi 
tekrar ede ede bedenimize üstün bir güç kazandırmak. İşte riyazet-i be-
deniyye oradan geliyor. Riyazet-i ruhiyye de, onun ikiz kardeşidir. Daha 
çok aklımızda kalması için riyazet-i bedeniyeden, spordan bir örnek ve-
reyim; siz, onu riyazet-i ruhiyyeye aktarırsınız. 

Mesela bir ikiz kardeşinizin olduğunu düşünün; 25 yaşındasınız. Siz 
Ahmet Yesevî Üniversitesi’nde okuyorsunuz. İkiz kardeşiniz ise halter 
çalışıyor. Aradan 1-2 yıl geçiyor; halter çlışan kardeşiniz 200 kiloyu 
kaldırıyor; siz 20 kiloyu zor kaldırıyorsunuz. İkiz kardeşsiniz, aynı kilo 
ve kabiliyettesiniz ama siz onun kaldırdığını kaldıramıyorsunuz. Sebep 
nedir? Sebep onun riyazet-i bedeniyye yapması; sizin yapmamanız.   At-
letizmden de bir örnek vereyim. Düşünün ki bir kişi dünya maraton 
şampiyonu. Diyelim ki üç saatlik bir koşu yapıyor; 7 milyarda bir tane 
oluyor; dünya maraton şampiyonu. Soru: Orada üç saat gördük biz; fa-
kat bu üç saatin ardında ne var? Bu üç saatin ardında yıllar var; yıllarca 
süren alın teri var; yıllarca süren bir sabır, bir irade, bir direnme var. 
Yetmez, bir şey daha var, o olmadan olmaz: Teknik direktör. Dünyanın 
en kabiliyetli insanı dahi olsanız, o olmadan olmaz. Kim bu? Kim bu 
antrenör? Kim bu usta? İnsan, ustaya mecburdur. Bu usta bize ne yapı-
yor? Tecrübesini aktarıyor. Antrenörsüz dünya şampiyonları var mıdır? 
Elbette olabilir; ancak istisnalar kaideyi bozmaz. 

Şimdi bu anlatılanları lütfen riyazet-i ruhiyyeye aktarınız. Aynı şey-
ler orada da oluyor. Hani bazen olağanüstü şeyler duyarız ya bazı insan-
larla ilgili ve inanamayız; inkar etmeye kalkarız. Bu maddenin, etten ke-
mikten oluşan bu bedenin olağanüstü işler yaptığını kabul ediyoruz da, 
ruhun bu işleri yapamayacağını neden kabul etmiyoruz? Bedenimiz ter 
döktüğü zaman 200 kiloyu kaldırıyor, bunu kabul ediyoruz da ruhumu-
zun olağanüstü güçleri olabileceğini niçin kabul etmiyoruz. Ruhumuz 
da bunun gibi ter dökerse; yıllar boyunca bu iş için emek verirse; çaba 
gösterirse; niçin olağanüstü bir gücü olmasın? Ruhumuz bedenimizden 
daha da mı aşağıda? Dolayısıyla ruhumuzun kabiliyetleri aslında bede-
nimizin kabiliyetlerine göre çok daha fazladır; çok daha zengindir ve 
çok daha derindir. Bunu unutmamak gerekiyor. 

İşte ruhun, kalbin, ahlakın terbiyesi budur. Bazen ahlak kelimesini 
basite indirgeriz; ama ahlak çok üst bir terimdir. Kâinatın efendisi bize 
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bir Hadis-i Şerif ’de söylüyor. Dîvân-ı Hikmet sahibinin de mürşidi, 
Mekke’de Muhammed, Türkistan’da Ahmet tekerlemesini de hatırlayalım. 
Kâinatın efendisi Peygamber olarak gelişini bu kelimeyle izah ediyor: 
Ahlak. Ahlak için gönderildim, diyor. Başka kelime de kullanabilirdi. “Ben 
ahlak için peygamber olarak size geldim.” diyor. Aslında ahlak, dinin ze-
minidir. O yoksa üstüne ne yaparsan yap; hiçbiri tutmaz. Ahlak, mü-
himdir; ahlak eğitimi mühimdir. Onun için  tasavvufun yüzlerce tarifi 
var. Her sûfî kendi anlayışına göre, kendi meşrebine, o andaki duru-
ma göre tarif etmiş. Soruyu soranın halet-i ruhiyesine göre tarif etmiş. 
Sufinin tasavvuf tarifinin özeti: Tasavvuf, ahlaktır. İşte bu ahlaktan az 
önce söylediğim Hadis-i Şerifi anlayacağız. Ahlak dinin omurgasıdır; 
ahlak adamı olmak gerekir,  mesele budur. Dolayısıyla Tasavvufi eğitim 
insanlara bunun yolunu gösteriyor. Tasavvuf büyükleri bu konuyla ilgili 
tecrübelerini bize aktarıyor; yaptıkları başka bir şey yok. Biz de anlaya-
bildiğimiz kadarıyla onu anlıyoruz; uygulamaya çalışıyoruz. Esas mesele 
kalb-i selime ulaşabilmek için merhalelerden geçmektir. Bu hastalıkları 
tedavi etmektir. Nedir bu kalbimizi hasta eden, kirleten hastalıklar? 

Hastalıkların başında kibirli olmak gelir. Yani başkalarını küçük gör-
mek gelir. Başka bir ifadeyle büyüklük taslamak diyoruz. Bir insan niye 
kibirli olur? Kendinde bir şeyler vehmettiği için kibirli olur. Yani kibirli 
insanların bir kısmı zengindir, parası kafasının arkasında durduğu için 
ona göre, parası olmayanlar pek adam sayılmaz. Kendinin zannettiği 
malı, mülkü, şöhreti, şanı, hanı vardır. Kendinin zannettiği için, bunun 
terbiye edilmesi lazımdır. Aksi halde kalbi ölür. Kalb ölür mü? Ölür. Bu 
tıptaki ölüm değildir. Kalbin ihya edilmesi için bunun tedavisi gerekir. 
Tedavi de insanı tevazu durağına ulaştırıyor. Yani alçakgönüllülük. İşte 
mesele bu mahalle ulaşmaktır. İnsanların gönüllerine hitap mı etmek 
istiyorsunuz, mütevazı olun yeter. Ülkeleri fethetmek mi istiyorsunuz, 
mütevazı olun yeter. Bendeniz, biraz mübalağalı gelecek size ama, şöy-
le düşünüyorum: Balkanlara ve diğer cumhuriyetlere gittiğimde aklı-
ma geliyor. Hani yüzyıllar boyu başka rejimlerin altında kalan toprak-
lar var. 50-100 sene sonra gittiğinizde bakıyorsunuz ki orada bir ezan 
sesi geliyor. Bu toprakların fetihlerini gerçekleştiren ana unsur nedir? 
diye sorarsanız. -Şüphesiz başka tespitler de doğru olabilir- bendeniz, 
dedelerimizin fetihlerinin sürekliliğini öncelikle tevazularına bağlıyo-
rum. Çünkü mütevazı olmayan insan, başka insanın kalbini fethedemez. 
Topraklarını ve maddi bazı şeylerini fethedebilir fakat tevazu olmayınca 
bir insanın gönlünü fethetmek mümkün değil. Fetihlerin ana unsurla-
rından biri olarak tevazuyu görüyorum. Kibir böyle bir şey.
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 Bir başka hastalıktan bahsedeyim: Kindar olmak. Kalbimizi mahve-
den bir şey. Kindar olmak o kadar mühim bir hastalıktır ki Kur’an-ı Ke-
rim bize özel bir dua öğretiyor. Allah bizden, böyle dua etmemizi istiyor. 
Duanın Türkçesini söyleyeyim, hafızanıza alın ve siz de dualarınızda 
her gün tekrar edin: “Allah’ım, kalbimize müminlere karşı kin koyma.” “Ve 
lâ tec’al f î kulûbinâ gıllan li’llezîne âmenû” (Haşr Sûresi, 10. Ayet).  Bu 
duayı niçin öğretiyor bize Allah? Çünkü kin öldürücüdür, kalbi öldü-
rür. “Kindar olan, dindar olamaz.” diyor Nurettin Topçu. Niçin olamı-
yor? Çünkü meydan yok; meydanı kapatmış; işgal etmiş. Bu habis urun 
oradan sökülüp alınması gerekiyor. Kinin, düşmanlığın zıttı ise sevgi 
ve muhabbettir. Kindar olan insanın, sevgi kelimesini ağzına almaması 
lazım. Kindar olan insanın, muhabbetten bahsetmemesi lazım. Çünkü 
kinin olduğu yerde, muhabbet oluşmaz ve yeşermez. 

Bir hastalıktan daha bahsedip bitirelim. O da gösteriştir. Kalbî ha-
yatımızı mahveden, kalbî zenginliklerimizi tüketen, bizi müsrif hâle 
getiren, dinî hayatımızı tehdit eden ana hastalıklardan biridir, gösteriş. 
Bütün sermayemizi tüketir, riya ve gösteriş. Bundan kaçınmanın yolları-
nı aramamız lazım. Bundan kaçınabilmek içinse çok çok dikkatli olmak 
lazım. Gazalî bir cümlesinde “Riya, nefsin en gizli tuzaklarından biri-
sidir.” diyor. Sadece tuzak demiyor; gizli diyor. Bir tuzak kuracaksınız 
ki çok gizli olacak. Hayvanlar için kurulan tuzaklar nasıl gizli olursa; 
insan için kurulan tuzak da gizli olur. İşte Gazalî, riyayı nefsin en gizli 
tuzağı olarak tanımlıyor. Yani bazen çay içer gibi, konuşurken aslında 
riya yapabiliyoruz. Farkında bile değiliz bazen. Bir şey anlatıyoruz, bir 
cümle kuruyoruz, fakat onun içinde de “beni gör, ben buradayım benim 
yaptıklarımı unutma” diyoruz. Egoyu ön plana çıkarmak, ben, benlik 
enaniyet meselesi. Bunlar, bizim dinî hayatımızı aşağılara çekiyor. Ba-
zen kendimize sorarız, neden bu noktada değiliz, niye öyle bir his hayatı 
yaşayamıyoruz? Bizi aşağıya çeken ağırlıklar var, aziz dostlarım! Hamal-
lıklarımız var, omuzlarımızda o kadar hamallıklar taşıyoruz ki bazen, ter 
döküyoruz ama bize ait olmayan yükleri, taşımamamız gereken yükleri 
taşıyoruz. Onlar sırtımızda olduğu için, aşağıya doğru çöküyoruz. Hâl-
buki dinî hayat, kanat takmak demektir. Dinî hayat, bize kanat olan 
zenginliktir. Niye uçamıyoruz? Bu tip hastalıklarla malul olduğumuz 
için uçamıyoruz. Kendimize bakmamız gerekiyor. Kendi ruhumuza, ah-
lakımıza bakmamız gerekiyor. En’amte aleyhim/kendilerine nimet veril-
miş olanlar vardı ya, bunlara bakmak gerekiyor. Ne yaptılar ne söylediler, 
nasıl yaşadılar? Bu çağdaş dünyada yaşarken nelere dikkat edip ilişkile-
rimizi nasıl kuracağız? Kapitalizm’in bütün dünyayı tarumar ettiği, 7 
milyarı tsunami ile alt üst ettiği dönemde biz hangi bağışıklıkla buna 
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kafa tutacağız. Mesele tasavvuf veya Ahmet Yesevî meselesi değildir. 
Bendeniz bunlara üç büyük put diyorum. Şu anda dünyayı tarumar eden 
bir tsunami var. Bu dünya tsunamisinin üç putu var. Lat, Menat Uzza: 
Materyalizm, Kapitalizm ve Sekülerizm. Birincisi maddeye, ikincisi pa-
raya, üçüncüsü dünyaya tapıyor. Bunlara kafa tutmanın, bu donanımın 
yolunu bulmak gerekir. Çünkü bu üçü kafamızı tarumar etti, değerleri-
mizi alt üst etti. 

Kendilerine nimet verilenlerin birincisi peygamberlerdi. Kur’an-ı 
Kerim birçok peygamberin dilinden, birçok defa bize şunu söylüyor: 
“Ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi âlemlerin Rabbi vere-
cektir.” Şimdi iğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı size bırakıyorum. 
Bendeniz şunu söylüyorum. Ey ilahiyat camiası, ey diyanet camiası, ey 
imam hatip camiası, bu ayetlerin neresindeyiz? Bu ayetler bize bir şey 
söylüyor mu; söylemiyor mu? Bunun çok uzağındayız aziz dostlarım! 
Tusinami dediğim bu. Bu kafayla din insanlara anlatılabilir mi? Fakat 
Kapitalizm aklımızı iğfal etmiş. Din adamının paradan başka değeri 
yok. Bu toplumda din anlatılabilir mi? Kim anlatacak? Bu putlara kafa 
tutanlar, anlatabilir ancak. Anlatamıyorsak sebebi budur. Oturup en 
baştan Elifbeden başlamamız gerekiyor. Bu putlara karşı duracak bağı-
şıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bağışıklığımızı kaybettik. 
Bunu kaybedince de olacak şeyler bellidir. Bu işte ahlaktır. Bu yüzden 
ahlak, dinin zeminidir dedim. Aynı zamanda en üst değeridir; temeli 
de çatısı da odur. Gönül eğitimi budur işte. Onun için de bir türlü Ah-
met Yesevî, Mevlana, Hacı Bektaşı Velî, Yunus Emre olamıyoruz. O 
Allah’ın salih kullarının bağışıklık sistemi çok güçlü. Dünyadaki şeyler 
maddîdir, değeri yoktur. Ama bizim hayatımızın hedefi olmuş bunlar ve 
hepsi bu çarkın içindedir. Adı derviş olanlar da dâhildir. Bakın tasavvuf 
piyasasında görürsünüz renkleri, çeşitleri. Rezalet! Ama ağzını açan Ah-
met Yesevî Hazretleri, Bahaddin Nakşibendî Hazretleri diyor, ama sen 
nesin, nerelerdesin? Dönüp dolaşıp buraya gelmemiz gerekiyor. Allah, 
bize yarın hangi tarikattansın, hangi mezheptensin? diye sormayacak. 
Biraz edepsizlik yapıp onun adına konuşuyorum ama yarın bize iki soru 
sorulacak. Demin söylediğim kırmızı çizgiler: Farzlar ve haramlar. 

Gönül adamları bu yolun ustalarıdır. Nebiler, sıddıkler, şahitler/şe-
hitler ve salihler. Onların peşine düşmemiz gerekiyor. Bu zor bir iştir; 
ama imkânsız değildir, peşine düşmeliyiz bunların. Bütün bu üç büyük 
putla mücadele etmemiz, onları yıkmamız gerekir. Yıkılabilir. Yıkılmış-
tır, örnekleri vardır, putları deviren peygamberler vardır. O peygamber-
lerin yolundan gidenler, onları devirirler. O zaman kalb-i selimin ne 
demek olduğunu anlarız. Ayetin bütününün mealini vereyim, seküle-
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rizm’e de cevap olsun. “Yarın ne malınız, mülkünüz, evlatlarınız size fay-
da vermeyecektir. Kalb-i selîm ile gelenler müstesna.” (Şuarâ Sûresi, ayet 
89) Allah böyle buyuruyor. Tek geçer akçe vardır; kalb-i selim, tertemiz 
pırlanta kalpler. Onu bu dünyadayken kazanmak gerekiyor. Bu dünya-
ya gelişimizin sebebi de budur. Onun için bu büyük insanları, büyük 
âlimleri neden anıyoruz? Onların yolundan bir şey almak, onları anla-
mak için ve onları kendi iç sermayemize katmak için. Hadis-i Şerif ’in 
ifadesiyle söylersek, dinin tadını tatmak için. İmanın tadını tatmak için. 
Hayatımızın hedefi nedir? Peygamberimize göre işte budur: İmanın 
tadını tatmak. Bu dünyadaki yolculuğumuzun hedefi bu. Biz bunları 
bırakıp bambaşka işlerin peşine düşmüşüz. Yok böyle bir vazifemiz. 
Tabi ki bu dünyada da işimiz gücümüz var; ama bir ana hedef var. 
Onu kaybetmişiz, onu bu üç büyük put, kafamızı karıştırdığı için 
kaybetmişiz. Ama dış görünüşümüze bakanlar hiç de öyle düşünmüyor. 
Mecnunlar gibi dolaşıyoruz, aslında ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Ken-
dilerine nimet verilenlere başvurmamız gerekiyor, onların tecrübelerini 
almak gerekiyor imanın tadını tatmak için bu yola girmek gerekiyor.

Son bir ayetle bitireyim. Bu imanın tadını tatmak noktasında olan 
güzel insanlar, kalbini kir ve pastan temizleyebilen insanlar. Allah, 
Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde hedefler gösterir. Bazen ne yapacağı-
mızı söyler; bazen de hedefler gösterir. Onlardan bir tanesi şudur: Hani 
o kalb-i selime ulaşan insanlar var ya, Allahın istediği gibi kalbe sahip 
olanlar. Onlar için diyor ki “Allahın ayetleri okunduğu zaman, secdeye ka-
panır ve ağlarlar.” (Meryem Sûresi 58. Ayet). Bu çok zordur; ama im-
kânsız değildir. Bu da bir zirvedir. Allah böyle buyurduğuna göre, bunu 
yapabiliriz demektir. Allah’ın bize yüklediklerinin hepsi yapabildikleri-
mizdir. Yani bizim yapamayacağımızı yüklemeyeceğini zaten Kur’an’da 
da garanti ediyor. Dolayısıyla böyle bir gönül yolculuğuna çıkmamız 
gerekiyor. 

Sohbetlerimin sonunda bu beyiti okumaktan zevk alıyorum, yine 
okuyayım. Bu beyitin sahibi Dede Ömer Ruşenî, çok gönlümle sevdiğim 
insanlardan biridir. İnsanın bazı kişilerle başka gönül bağı oluyor tabîi. 
Dede Ömer Ruşenî 15. Yüzyılın yıldız şahsiyetlerinden biridir. Aydınlı, 
Ruşenî mahlası da, rûşen aydın yani Aydınî demektir. O da bu kalb-i se-
limin peşine düşmüş; Aydın’dan Bursa’ya kadar yolculuğa çıkmış. Gide 
gide Bakü’ye kadar gidip aradığı ustayı bulmuş. O ustanın adı Seyyid 
Yahya-yı Şirvanî. 15. Yüzyılın yıldızlarından biri; Halvetiyyeyenin mür-
şid-i sânisi. Orada gönül eğitimini tamamlamış, mürşidi onu Tebriz’e 
göndermiş. Oradaki insanlara bildiklerinizi anlatın, demiş. Tebriz’e gi-
dip orada vefat ediyor; türbesi de mevcut değil. 1990’lı yıllarda mevcut 
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değildi, şimdi bilmiyorum. Dede Ömer Ruşenî’nin müritlerinden biri, 
İbrahim Gülşenîdir. İbrahim Gülşenî, Diyarbakırlıdır. Seyr u sülûkunu 
tamamladıktan sonra mürşidi bu sefer onu Kahire’’ye gönderiyor; sen de 
dergâhını orada kuracaksın diyor. Gülşeniye tarikatının da piridir. Dede 
Ömer Ruşenî’nin pek çok şiiri vardır ama ne yazık ki şanına yakışır bir 
yayın da yapılamamıştır. Büyük bir eksiklik. Onun tasavvufu tarif eden 
pek çok beyitleri var. Onlardan birini okuyarak bitiriyorum: 

Tasavvuf yâr olup, bâr olmamaktır.
Gül-i  gülzar olup, hâr olmamaktır. 

Kısacası tasavvuf yâr olmaktır, dost olmaktır; hem insanlarla, hem 
de Yaradanla. Tasavvuf bâr, yani yük olmak değildir. Tasavvuf, gülistan 
olmaktır, diken olmak değildir.

Hayatınız gülistan olsun efendim, teşekkür ediyorum. 
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 6
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ahmed Yesevî ve Etkileri
Hazret-i Yesevî’nin ruhaniyetine selâm ile aşk u niyaz ile kelâma 

başlamak istiyorum. Siz Yesevî dostlarına Cenab-ı Hak aşkından aşk, 
irfanından irfan nasip etsin inşallah. Musa Yıldız Hocamın niyazıyla 
ben de niyaz edeyim. Gençlerimizin içinden de yeni Yesevîler, yeni Yu-
nus Emreler çıkmak nasip etsin. 

İki üç aydan beri Türkiye yaralı, bu yaraların tedavisi ile meşgul. Bu 
yaraların tedavisinin de Hazret-i Yesevî’nin, Hazret-i Yunus’un, Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin, Hazret-i Mevlana’nın, Hazreti İbnü’l-Arabî’nin, 
Hazret-i Niyâzî’nin tavsiye ve telkin ettiği aşka ve irfana dayalı İslamî 
anlayışla olacağına inanıyorum. İnşallah bu manâda sohbetimiz faydalı 
olur. 

Bendeniz Türk tasavvuf edebiyatı sahasında çalışmalar yapıyorum. 
Bütün incelemelerimden sonra vardığım sonuç şudur: Türk kültür tari-
himizde üç büyük mektep var. Bunlardan bir tanesi Ahmed Yesevî mek-
tebi, diğeri Anadolu sahasında Yunus Emre mektebi ve bu Yunus Emre 
mektebinin içinden çıkan ikinci bir mektep daha var. O da Niyâzî-i 
Mısrî mektebi. Bu üç büyük mektep aslında bir tek mektebin devamı 
sayılabilir. Bunlar, birbirinin takipçileri ve tamamlayıcıları olan zatlardır. 
Birinin ismini çıkarıp, diğerinin ismini koysanız yine aynı anlama gelir. 
Bu sözlerimizin içini doldurmaya çalışalım. 
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Ahmed Yesevî hazretleri 12. asırda Türkistan’da, Yunus Emre hazret-
leri de ondan 130-150 yıl sonra Anadolu’da ilk kurucu şahsiyetler olarak 
karşımıza çıkıyor. Ne yapmıştır da Yesevî hazretleri bu kadar önemli bir 
şahsiyet olarak gündeme gelmiştir? Bunu açıklamaya çalışacağım. Fa-
kat demin girişte de belirttiğim gibi, Türkiye yaralı, dünya insanlığı ise 
bunalımdadır. Böyle olmakla birlikte, Türkiye’nin gerçek İslam’ı temsil 
eden anlayışının dünyadaki bütün dertleri, problemleri tedavi edeceğine 
de inanıyorum. Malumunuz, Batılı malum güçler tarafından bir İslam 
düşmanlığı pompalanmaktadır. Adı Müslüman olup da maalesef İs-
lam’a zarar veren Selefî, gayr-ı Sünnî anlayışlar, Türk ve İslam düşman-
lığında da birer piyon olarak kullanılmaktadır. Bütün bu düşüncelere 
karşı, İslam düşmanlığına karşı, Selefî anlayışa karşı, adı Müslüman olan 
kandırılmış gruplara karşı, Yesevî düşüncesinin, Mevlana düşüncesinin, 
Yunus Emre düşüncesinin yaralarımızı tedavi edeceğine inanan bir kişi-
yim. Bu ârif-i billah şahsiyetlerden hareketle yeni sistemler, yeni düşün-
celer üretmemiz elzemdir. 

Yesevî hazretleri, malumunuz, 12. asırda Türkistan’da yaşamış bir 
zattır. Burada gençlerimiz, çocuklarımız da var. Hemen kısaca hayatın-
dan bahsetmek de faydalı olacaktır, diye düşünüyorum. Rivayete göre 
1093 senesinde Sayram’da doğduğu söyleniyor. Bu tarih biraz daha ge-
riye gidebilir. Kendisinin de hayatını anlattığı uzunca bir şiiri var. Orada 
120-125 yaşına kadar yaşadığı anlatılıyor. Bunlar tabiî sembolik rakam-
lar da olabilir. Bu detaylara girmeden, 1093 yılını esas alırsak vefatı da 
1166 yılında gerçekleşmiştir. Bu sene de 850. vuslat yıl dönümü olarak 
kabul edilmiştir. Sayram’da doğan Yesevî hazretleri anne-babasını küçük 
yaşta kaybediyor ve ablası Gevher Şehnaz tarafından büyütülüyor. Bel-
li bir yaşa geldikten sonra Buhara’da, Semerkant’ta, Taşkent’te ve biraz 
daha ileri dönemlerde Nişabur’da değişik eğitimler alıyor. Eğitim son-
rası bazı nasihatlerde bulunmak üzere bu bölgelerde dolaşıyor. Tekrar 
kendi memleketine dönüyor ve Yesî’de dergâhını açıyor. Orada irşatla 
vazifelendiriliyor ve insanların irşadıyla uğraşmaya başlıyor. Bir oğlu ve 
bir kızı olduğu söyleniyor. Kendi kızına ablasının ismini vermiş, Gevher 
Şehnaz. Oğluna ise babası Şeyh İbrahim Ata’nın ismini yani İbrahim 
koymuştur. Fakat ne yazık ki oğlu öldürülerek göçmüş bir zat. Dolayı-
sıyla Yesevî hazretleri karşımıza evlat ızdırabını çekmiş bir baba olarak 
çıkıyor. Dîvân-ı Hikmet onun en önemli eseri, bir de Fakr-nâme isminde 
bir eseri var. Bunların dışında birkaç sayfalık küçük risaleler var sohbet-
lerinden derlenen. Fakr-nâme de küçük bir eser, ondan biraz sonra bah-
sedeceğim. Fakr-nâme esasen Dîvân-ı Hikmet’in dibacesi niteliğindedir. 
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Dîvân-ı Hikmet adı edebiyat tarihimizde “dîvân” olarak zikredilen ilk 
Türkçe mürettep eserdir. 

Yesevî hazretleri bizim kültür tarihimiz açısından niçin önemlidir? 
12. asır bütün dönemlerde olduğu gibi gayr-i İslamî, gayr-i Sünnî akım-
ların Orta Asya’da tesirli olduğu bir dönemdir. Yesevî hazretleri ve onu 
besleyen silsile, yani Yusuf-ı Hemedanî silsilesi gerçekten Kur’an’a ve 
sünnete bağlı bir silsiledir. Ondan devam etmiş olan, hepimizin çok 
iyi bildiği Nakşîlik ve Bektaşîlik geleneği de aynı şekilde İslamî şu-
urla karşımıza çıkan insanlar yetiştirmiştir. Dolayısıyla Yesevî hazret-
lerinin yetişmiş olduğu silsile Kur’an’ı ve sünneti esas alan bir silsile 
oluyor. Yesevî hazretlerinin Dîvân-ı Hikmet’ini incelediğimiz zaman 
Kur’an’ı ve sünneti esas aldığını göreceğiz. Hemen hemen her şiirinde 
Kur’an’a, sûrelere, ayetlere, peygamberimizin sözlerine, davranışlarına, 
hâllerine atıflar vardır. Yani Yesevî deyince aklımıza gelen ilk şey, doğru 
İslam anlayışı; Hz. Peygamberin yaşadığı sünnete dayalı İslam’dır. Ak-
lımıza gelmesi gereken ilk madde budur. İkincisi, onun hayatını ince-
lediğimiz zaman -ki Cevâhirü’l-Ebrâr min Emvâci’l-Bihâr isminde 16. 
asırda yazılan eser onunla alakalı ilk kaynaktır. Hazinî isminde bir Yesevî 
dervişi İstanbul’da yazmış ve III. Murat’a takdim etmiştir bu eseri. Bu-
rada tafsilatlı biçimde hayatını öğrenebiliyoruz.- Yesevî hazretlerinin 63 
yaşından sonra zamanının bir bölümünde halvet hayatı yaşadığı; inzivaya 
çekildiği -ki türbenin biraz ilerisinde kendi kazdırdığı halvet-hanesi var- 
söylenir. Fakat onun halvet hayatının içinin doldurulması gerekir. Halvet 
nedir, nasıl yaşanılır, halvette neler yapılır? Bunların gerçeği pek bilinmi-
yor. Esasında halvet-hane, mutasavvıfların yetiştiği yerdir. Mevlev3ilere 
göre söylersek çile-hanede, halvet odasında erenler yetişirler. Dîvân-ı 
Hikmet’in arkasında Yesevî hazretlerinin yaşadığı halvet hayatı var. 

Kısaca hatırlatalım. Halvet tek rakamlı günlerde (3-5-7-13 gün gibi) 
uygulanan, kırk güne tamamlandığında erbaîn adını alan bir uygulama-
dır. Burada yoğun ibadet, yoğun açlık, uykuyu terk gibi hususlar vardır. 
İlk gün çok az yağsız, tuzsuz yemek verilir o kişilere. Birazcık su, birkaç 
kaşık çorba verilir. Mesela Yesevî hazretlerinde darı çorbası uygulaması 
var. Yağsız ve tuzsuz olduğu için uygulamada dil, damak o tadı almaz. 
Bir müddet sonra o kişi artık hiç yemek istemez hâle gelir. Perdeler ya-
vaş yavaş açılır.  Ağzına bir kaşık yemek girse hemen perde kapanır; aşk 
ve muhabbet hemen yok olur. Yesevî hazretleri de bu uygulamalardan 
geçmiştir, ama bunu 63 yaşından sonra yoğun bir şekilde uygulamıştır. 
Fakat bu durum işin biraz dışında olan kişiler tarafından kitaplarda öyle 
anlatılır ki; sanki o hayatını tamamen halvette geçirmiştir! Bu doğru 
değildir. Esasen bir derviş vaktini üçe ayırır. İbadetle, irşat veya günlük 
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vazifeleriyle, bir de bizzat halvette zikirle, fikirle, tefekkürle geçirdiği 
üç farklı zamanı vardır kişinin. Erbaîn’de ise zikir ve tefekkür yoğun 
biçimde yaşanır.. Bu, senede bir veya iki kere yaşanabilir. Hayatını bu 
şekilde devam ettirdi Yesevî hazretleri. Divan-ı Hikmet’in önemi de 
esasında burada yatıyor. Hikmetler, Yunus’a ve bütün diğer mutassav-
vıflara göre düşünürsek ilahîler, halvette tecelli etmiş birer benliksiz 
sözdürler. Yani içinde ego yok, nefs yok. Demek ki halvette insan, hız-
landırılmış bir seyr u sülûka giriyor. Kur’an’da Hicr Sûresi’nde, Kıyamet 
ve Şems Sûrelerinde zikredilen nefs merhaleleri var: Nefs-i Emmare, 
Nefs-i Levvame, Nefs-i Mülheme, Nefs-i Mutmainne, Nefs-i Raziye ve 
Nefs-i Marziyye. Nefs-i Kamile’den söz edilmez, bunların toplamıdır, 
Nefs-i Kamile. İşte Yesevî ve onu takip edenler, kendilerinden önce-
kilerin yaptıkları gibi, Cüneyd-i Bağdadî, Beyazıd-ı Bestamî, Maruf-ı 
Kerhî, Bişr-i Hafî, Hallac-ı Mansur vb.lerinin; daha öteye gidersek Hz. 
Ali, Hz. Peygamber ve diğer peygamberlerin yaptıkları gibi bir halvet 
uygulaması, bir halvet hayatı yaşamışlardır. Bu Nefs-i Emmare’yi, yani 
olanca şiddetiyle kötülüğü emreden nefsi almışlar, yoğurmuşlar; yoğun 
ibadetle, tefekkürle, zikirle, fikirle tabiri caizse elekten geçirmişler; her 
türlü kirden, pastan, ikilikten, tevhide aykırı hususlardan arındırmışlar 
ve nefslerinin içinden nur-ı ilahiyi, nûr-ı Muhammedîyi çıkarmışlardır. 
İşte hikmetlerin özelliği şudur: Yesevi hazretleri ilk defa Nefs-i Mül-
heme’den, Nefs-i Mutmainne’den itibaren yaşadığı sırları Türkçe dile 
getiren kişidir. Onun için söylediği nutk-ı şeriflere hikmet diyoruz. 

Cenab-ı Hak, ayette “Lokman’a hikmet verdik.” (Lokman Sûresi, 
12.ayet) diyor. O Hz. Lokman’a verilen hikmet lokmasını, Hazreti Ye-
sevî halvet odasında almıştır. Zamanımız biraz daha uzun olsa ben bu-
nun nasıl tecellî ettiğini de anlatırım ama lüzum görmüyorum. Sadece 
hikmetlerin –siz bunu Yunus Emre’ye de uyarlayın- ilahîlerin bir halvet 
ürünü olduğunu, akıl ürünü olmadığını anlamış olalım. 

Dolayısıyla Yesevî’nin önemi nedir? Birincisi Yesevi, hikmetlerde 
doğru İslam’ı anlatıyordu. İslâm’ı kaynağından aldığı şekilde anlatıyor-
du, Resulullah’tan öğrendiği şekilde anlatıyordu. Bunun da sebebi Ars-
lan Baba idi. Arslan Baba ilk şeyhi Hazreti Yesevî’nin. Onunla arala-
rında geçen bir hurma meselesi var ki, o da semboliktir.  İkincisi Yesevî, 
İslam’ı ilk defa Türkçe’yle yani ana diliyle anlatan kişi olarak karşımıza 
çıkıyor.  Burada milliyetçi, ırkçı düşüncelerle Türkçecilik yaptığımızı 
zannetmeyin. Erenlerin öyle bir derdi yoktur, yani milliyet derdi yok-
tur, tevhit derdi vardır erenlerin. Hangi milletten olursanız olun, önemli 
olan tevhide insanın uyum sağlamasıdır. “Ne olursan ol yine gel” sözünün 
arkasında tevhide uyum sağlamaya gel meselesi vardır. Yesevî için de, 
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başkaları için de bu böyledir. Yesevî hazretleri ilk defa ledün dilini, mana 
dilini, hakikat dilini halvet tecrübesi yaşayarak Türkçeyle anlatan, Türk-
çeyi ilham dili, ledün dili haline getiren kişidir. Onun önemi burada. 
Rahmetli Fuad Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabında 
tasavvufu, ilmi ledünü, hakikati, hakikat dilini ilk defa Türkçe ortaya 
koyanlar diye böyle bir başlık atıyor. Doğu sahasında Yesevî’nin, batı 
sahasında Yunus Emre’nin adını Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar 
diye anıyor. Bunlar kurucu şahsiyetler. 

Yesevî hazretlerinin üçüncü özelliğinden bahsetmek istiyorum. De-
min de söylediğim gibi halvet hayatı tabîi ki, statik bir hayattır. Fakat 
Yesevî ve benzeri erenleri, ömürlerini sanki halvette geçirmiş; tabiri ca-
izse bir çöpü şuradan alıp şuraya koymamış birer kişi gibi vehmetme-
melidir. Bir tarihte bir yazarımız Yunus Emre ile ilgili roman yazıyordu. 
Bendeniz katkıda bulunmak için kendisiyle sohbette bulunuyordum. 
İlk tanıştığımızda soru sordu: Yunus Emre, Taptuk Emre veya Yesevî, 
bunlar çok durağan insanlar. Tabiri caizse tembel insanlar; köşelerin-
de oturmuşlar; insanlığa faydalı bir şey yapmamışlar gibi anlatılıyor, ne 
dersiniz?  Hayır, işin aslı öyle değildir, dedim. Kendini bilen kişi nereye 
hizmet ettiğini, varlığın ne olduğunu hepimizden çok iyi bilir. “İnsanla-
rın hayırlısı insanlara faydalı olandır.” diyor Resulullah. İnsanların içinde 
en faydalı işler yapandır onlar. Hangi mesleğe sahipse, o mesleğin zir-
vesine ulaşan kişilerdir. Onları öyle statik hayat sahibi gibi görmeme-
miz lazımdır. Dolayısıyla halvet hayatı, geçici bir süredir. Onun dışında 
günlük işlere devam eden insanlardır onlar. Yesevî hazretlerini de bu 
çerçevede anlamamız lazım.

Hazinî’nin yazdığı menakıbına göre Ahmed Yesevî, 99.000 kişi ye-
tiştirmiş ve bunların çoğunu Rumeli’ye, doğuya, batıya, kuzeye, güneye 
göndermiştir. Onun için kaynaklarda Arap, Acem ve Türkistan ülkesinin 
piri, ulusu olarak zikrediliyor. Yani bu geniş coğrafyanın piri, üstadı diye 
geçiyor kaynaklarda. Bu kadar tesirli olmasa Arap ve Acem’i niye karış-
tırsın kaynaklar? Tesiri var ki böyle söyleniyor. Dolayısıyla Yesevî ve onu 
takip eden kişiler statik birer kimlik değil; bizatihi hareketli kişilerdir ve 
yetiştirdikleri de aksiyoner insanlardır. Onun için onu takip edenlerin 
tarihine bakıyoruz, Rumeli fethiyle ilgili yazılan anlatılan kişilerin pek 
çoğu Yesevî dervişidir. Onlar Yesevî anlayışıyla, fütuhat ruhuyla yetişmiş 
dervişlerdir. Bunların umumi adı da Alperen’dir. Hem eren, hem alp, 
yani yiğit. İki kavramla bunların hayatı anlatılır: Adaleti gerçekleştir-
mek ve tevhit şuurunu âleme yaymak için yetiştirilmiş insandır alpe-
ren. Yani Allah’ın birliğine vâkıf; esmasını, ef ’alini, sıfatını, zatını bilen 
insan, bu tevhit bilincini adaletle yeryüzüne dağıtan insan. Yani i’lâ-yı 



DÎVÂN-I HİKMET SOHBETLERİ

84

kelimetullahı/Allah’ın adını yüceltmeyi, gerçekleştiren insandır alperen. 
Yesevî’nin yetiştirdiği 99.000 mürid ve onların devamı niteliğinde olan 
kişiler, hep birer alperendirler. İçinde bulunduğumuz TİKA’nın eleman-
larını da ben çağdaş alperenlere benzetiyorum. İnşallah içi daha da iyi 
doldurulur da, fütuhat ruhuyla yetişen gençlerimizle dünyaya açılmamız 
daha kolay olur. 

Konuşmamı özetleyecek olursam, kültür tarihimiz açısından Ahmed 
Yesevi’nin üç özelliği: Birincisi doğru İslam, ikincisi İslam’ın hakikat 
dili, ledün dili olan yönünü ilk defa Türkçe anlatan bir kimlik. Dola-
yısıyla biz bunu Türkçeyi semavîleştiren, ledünnî kanatlar takan, sokak 
dilini bir ilham dili hâline getiren; annemizin, dedemizin, ninemizin 
anlayabileceği bir hakikat dili ortaya koyan kimlik olarak karşımıza çı-
kıyor. Üçüncü özelliği de aksiyoner bir kimlik olarak karşımıza çıkması.  
Ahmed Yesevî hazretlerinin tarihimizdeki özelliği bu üç maddede top-
lanabilir. 

Ahmed Yesevî hazretleri ile alakalı birkaç çalışmadan da bahsede-
yim. Rahmetli Fuad Köprülü üstadımız 1919’da bir eser yazdı: Türk 
Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. O günden bu yana birkaç kişi Yesevî 
hazretleri ile ilgili yoğun mesai harcadı. Bunlardan birisi Kemal Eraslan 
hocamız. İstanbul’da yaşıyor; Allah sağlıklı ömür versin. Fakat hâlâ bize 
olan borcunu ödemedi, inşallah öder. Dîvân-ı Hikmet’in tamamını ya-
yınlayamadı Kemal hocam. Bunu ondan bekliyoruz. Bir de Hayati Bice 
kardeşimiz çok mesailer harcadı. Onun dışında da dünyada bu konuda 
eser veren pek çok kişi var. 

Şimdi de birkaç şiir şerhi üzerinde durayım diye düşünüyorum. Böy-
lece konuşmamı üç ayrı tema üzerine düşünmüştüm, bunu tamamla-
yayım. Günümüzün en önemli problemlerin birincisi maalesef, “Ben 
Şeyhim, ben gerçek bir mutasavvıfım, gerçek bir mana adamıyım”, hatta 
daha da öteye giderek “Ben Mehdiyim” gibi çıkışlar yapan kişilerdir. Bu 
tür iddiaların hiç birisi doğru değildir. Yani İslamî kaynaklarda Mehdi-
lik, kutupluk gibi kavramlar yanlış yorumlanmaya müsait kavramlardır. 
Tabîi bunları uzun uzun anlatmak icap eder; ama ne yazık ki zamanı-
mız kısıtlı. Burada şu hususu hasseten vurgulayayım: Yesevî hazretle-
rinin verdiği ölçüler bizim için gerçek ölçülerdir. Yesevî hazretlerinin 
anlayışında -demin bahsettiğim Fakr-nâme’sinde anlattığı bir sistem 
var- dört ana kavram var: Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunun için 
Hazret dört kapı kırk makam diyor. Bu kalıplaşmış bir ifade. Hazret-i 
Yesevî’den önce de vardı bu. Aynı kaynaktan beslenen İmam Gazalî’nin 
Kırk Esas’ı vardır malumunuz. Aynı kaynaktan gelen başka kişilerin de 
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kırk makamla alakalı sözleri vardır. Mesela Hallac-ı Mansur’un Kita-
bü’t-Tavasin’inde de bu kırk edep makamlarından bahsedilir. Yani bu 
kavram sadece Yesevî hazretlerine ait bir kavram değildir. Fakat Yesevî 
hazretleri seyr ü süluk sistemini dört kapı kırk makam üzerine oturt-
muştur. Fakr-nâme’de Hz. Ali’den naklen bir cümle alır: “İslam, Kur’an, 
dört makamdan ibarettir; bu dört makamı yaşayan kişi gerçek mümin olur.” 
İşte Yesevi hazretleri Hz. Ali efendimizin sözünü almış, dört kapıyı ve 
içindeki kırk makamı anlatıyor. Yunus Emre diyor ki bir beytinde; 

“Dört kapıdır, kırk makam yüz altmış menzili var 
Ana erene verilir velayet derecesi.” 
Demek ki bir insan Hazret-i Yesevî’nin, Yunus’un bahsettiği bu dört 

kapıdan geçip, aralarında olan ve yaşanması gereken 10’ar makamı ya-
şarsa; her 10 makamın da 10’ar bâtın yönü var kabul ediliyor, toplam 160 
makam ortaya çıkıyor. Şimdi bu kırk makamı uzun uzun anlatsam enfes 
olacaktı. Diyelim ki ilim öğrenmek bir makam, Yesevî, ilim öğrenmek 
her Müslümana farzdır, diyor. Bu madde şeriat makamlarından bir ta-
nesi. Yani bu eksik olursa insanda ve insan ilmiyle âmil olmazsa, İslam’ı 
gerçekleştirmiş olmuyor. Hilm sahibi olmak deniyor. Hilm, yumuşak 
huyluluk, ağır başlılık anlamındadır. Bu olmazsa İslam’ı gerçekleştirmiş 
olmuyor insan. Varlığı, eşyayı, hakikati, vahdeti tanımak üzerine kurul-
muş olan bu sistem, bu kırk makamı geçtikten sonra anlaşılmış oluyor. 
Yesevî hazretlerinin hedefinde vahdet-i vücuda ulaşmak var, vücut birli-
ğine ulaşmak var. Aşkı ve irfanı esas alarak Hazret-i Yesevî insanları bu 
dört makamdan geçirip, vücut birliğine ulaştırmaya çalışan bir şahsiyet 
o. Dolayısıyla onun sisteminde dört kapı kırk makam var. Bir tanesi 
eksik olsa İslam gerçekleştirilmiş olmuyor. Bu çerçevede bir şiirinden 
örnekler vereyim. 

Herkim eylese tarikatın davasını
İlk adımı şeriata koymak gerek
Şeriatın işlerini tamam eyleyip
Ondan sonra bu davayı kılmak gerek.

Ben tarikat ehliyim; ya da ben marifet ehliyim, davasını ancak şeriat 
tamamlandıktan sonra kılabilir. Yoksa mana olmaz. Davası olanın, ma-
nası olmaz diyor. 

Şeriatsız söz etmezler tarikatta
Tarikatsız söz etmezler hakikatta
İş bu yolların yeri bilinir şeriatta
Hepsini şeriattan sormak gerek.
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Hacı Bektaş-ı Veli Makalat’ında ‘Tarikat nedir?’ sorusuna şöyle cevap 
veriyor: Edepten ibarettir. Bu meşhurdur biliyorsunuz; eline, beline, dili-
ne sahip olacak kişi. Tarikat edep makamlarıymış. “Ben güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildim.” diyor Hazret-i Resulullah. Tasavvuf, güzel 
ahlaktan ibarettir. Şeriatsız güzel ahlaka; edebe ulaşmanın imkânı yoktur. 

Ondan sonra bir er gerek iradeli
Olmuş olsa o bir erden icazetli
Şeriatta doğru uygun kerametli
Öyle erin eteğinden yapışmak gerek.

Tarikat ehli olmak için ona mürit olmak lazımdır. İrade ve mürid, aynı 
kökten geliyor. Bir er gerek iradeli. İradesini Hakk’ın kontrolüne vermiş 
olan bir er, yani erenden bahsediyor. Ey kişi, eğer sen tarik ehli olduğunu 
iddia ediyorsan, iradeli bir erene mürid olman gerekir. Mürid, iradesini 
Hakk’a teslim eden kişi demektir. Mürşid, iradesini Hakk’a teslim etmiş 
olmalı, mürid de insan-ı kâmil vasıtasıyla iradesini Hakk’a vermelidir. 
Bunun arkasında kanaat ve tevekkül var.  Mürşid-i kâmil bir silsileden 
gelmeli ve icazetli olmalıdır. Yani silsilesi Resulullah’a dayanmalıdır. O 
silsileden gelen sağlam, kâmil bir mürşid ona icazet vermiş olmalıdır. 
Yani köksüz olmamalıdır. Bunu belki de bir cümleyle daha açmamız icap 
eder. Şimdi ve geçmişte mürşidim diye geçinen pek çok yalancı kişi or-
taya çıkmıştır. Hazret-i Yesevi’nin Dîvân-ı Hikmet’ini okuduğumuz za-
man, onun bu yalancılardan bizar olduğunu; şikayetçi olduğunu görürüz. 
Kendisi “Yalancı sufilerden bizarım.” diyor. Dolayısıyla her dönemde bu 
gibi zatların olduğunu görüyoruz. Şu hâlde hazretin ‘icazetli, kâmil bir 
mürşidden kastı nedir?’ diye sorarsak, bunun arka planında; fena fi’ş-şeyh, 
fena fi’r-resul, fena fi’llah dediğimiz makamları yaşamış ve yaşatabilecek 
kabiliyette olan insan gerçeği karşımıza çıkar. Kamil mürşid, yahut der-
viş nasıl bilinir? Kamil insan, fena fi’r-resul’e ulaşmasından ve ulaştırma 
kabiliyeti olmasından bilinir. Resulullah’ta fani olma makamına ulaşınca 
da artık o kişiyi gören Resulullah’ı görmüş gibi olur. Ne diyor kaynaklar? 
Hasan-ı Basri hazretlerinden bahsederken, konuşurken Resulullah konu-
şuyormuş gibi hissediyorduk, diyor. Bir kâmil mürşid, fena fi’r-resul maka-
mını yaşatma kabiliyetine sahipse, aynı his hepimizde olur. Ama kâmilim 
deyip de sahte bir silsileden geliyorsa, bizde öyle bir hissiyat olmaz. İşte 
Yesevî hazretleri, mürşid için icazetli olmalı, irâdetli olmalı derken bunu 
kastediyor. Şeriatta doğru uygun kerametli mısraındaki keramet, sadece 
olağanüstü hâl göstermek anlamında değildir. Kamiller, ilahi cömertlik-
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le, ilahi rızıkla donanmış olmalıdır. Nitekim kerâmetli insan, çevresini 
maddeten ve manen rızıklandıran insandır. 

Kim bilmeden bu yolları şeyhim dese
Kerametten veliliğe haber verse
Batıldır eğer ruhü’l-emin bile ise
Özünü öyle batıllardan korumak gerek.

Yesevî hazretleri bize hitap ederek, ‘Ey arkadan gelen kişiler! Birisi 
ben şeyhim dese, kerametten, velilikten haber verse batıldır, inanma’ di-
yor. Burada ikaz ettiği husus şudur: Ben keramet sahibiyim diyen birisi 
ortaya çıksa, olağanüstü şeyler gösterse de inanma. Çünkü bunları papaz 
da yapıyor malumunuz. Hristiyan ruhbanların açlık terbiyesiyle göster-
diği olağanüstü hâller var. Bu istidrâclara ve olağanüstü hâllere inanma 
diyor. Zihin okuma, gönül okuma, hatta denizde yürüme, havada uçma. 
Bunları bir ruhban da yapabilir. O zaman mürşidin mürşid olması ke-
rametinden değil, istidrâcından değil; güzel ahlakından, şeriatından, 
tarikatından bilinir, bunu kastediyor. Eğer ruhu’l-emin bile olduğunu 
söylese o kişi batıldır; inanma, diyor Yesevî. Nereye çekiyor bizi? Şeraite 
ve hakikate doğru çekiyor. Bilindiği üzere ‘Şeriatsız tarikat oldu ilhad’ 
diyor, erenler. 

Yine şöyle buyuruyor Yesevî hazretleri:

İradesiz, icâzetsiz mürşid olmaz
Tarikatın yollarını asla bilmez
Mübtedidir iradeye layık değil
Böylelerinden köşe bucak kaçmak gerek.

İrade arzu, istek demek ama bütün arzularını, isteklerini, gücünü, 
kuvvetini Hak’ta yok eden kişi, irâdetli kişi. İşte böyle kişiye tâbi olmak 
gerekir. Ne diyor Resulullah? “Beni gören Hakk’ı görmüş gibidir.” “Kim 
peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa Sûresi, 80. Ayet) 
diyor bir ayette. Hakk’ın eli, mürşidlerin elinin üzerindedir. Dolayısıy-
la irade çok geniş bir kavramdır. Bir mürşid-i kâmil iradesiz, icazetsiz 
olmamalı. İradesi yoksa, icazeti yoksa, bir silsileye mensup değilse onun 
mürşidim diye iddiada bulunması doğru değildir. Demek ki o dönem-
de de, şimdiki olduğu gibi, bütün dönemlerde olduğu gibi, sahtekârlar 
varmış. Doğruları nerede? Onlar birer gizli hazine, arayıp bulacaksın. 
Hiç şüpheniz olmasın ki bugün de Yesevîler vardır, bundan sonra da 
olacaktır. Onları gönül yoluyla arayıp bulmamız lazımdır. 
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İradeyi ver icazet ehline
Kaim ol gece-gündüz riyazete
Sayıp onun kulluğunu ibadete
Kulluğunda beli bağlayıp durmak gerek.

Hz. Resulullah’tan beri icazetli gelen kâmil insanlara iradeyi ver, eğer 
böyle kişi görürsen hiç tereddüt etme. Ona tâbi olduktan sonra, şeriatta 
kalmayıp, tarikat, marifet ve hakikati kesbetmek istiyorsan, marifetullah 
yani Allah bilgisi kazanmak istiyorsan, bu noktada kalma. İradeyi o ki-
şiye teslim et; gece gündüz riyazetle, yani açlık terbiyesiyle, zikirle, iba-
detle meşgul ol; kulluğa bel bağla. Yani kulluk makamında kavi durmak 
gerek. Cenab-ı Hak ne buyurduysa bunlarda kavi olmak gerek, diyor. 

Ondan sonra mücahede elbisesini giyip
Riyazetin potasında eriyip akıp
Ben-benlikten geçip özünü saf kılıp
İzzet rahatını satıp horlanmayı almak gerek.

Mücahede, cehd kökünden geliyor. Dışa dönük mücadeleye, cihad; 
içe dönük mücadeleye ise, mücahede deniyor. Demek ki dışa dönük 
ilmi, irfanı veya Allah korusun zaruret halinde savaş gibi hususlar olursa 
bu cihattır; gerçekleştirene mücahid denir. İçe dönük olursa, kinimiz-
le, kibrimizle, yalan, riya, fuhuş gibi özelliklerimizi yok etmeye yönelik 
davranışlarımızla ilgili olan mücadeleye, mücahede deniyor. Dolayısıyla 
riyazet bunun başında geliyor. Tabîi bu ruhbanca bir açlık değil. Pey-
gamberimiz ne diyor? “Az yerim, az içerim, az konuşurum, merkebe 
binerim.” Merkebe binmesini günümüze uyarladığımız zaman müte-
vazı vasıtalara binmesi gibi anlamamız lazım. Bir başka hadiste “yün 
giyerim, merkebe binerim” diyor. Yün hırka, yokluk ve tevazu alametidir. 
Hazreti Yesevî pek çok yerde hırkadan bahseder. Hırkayı suya salmak 
diye bir tabir geçiyor mesela. Hırkayı suya salmak, yok olmak, yokluk 
bilincine ulaşmak demektir. 

“Ben- benlikten geçip özünü saf kılıp”. 

Yunus Emre diyor ki bir yerde; ‘Benden benliğim gitti, hep mülkü-
mü dost tuttu’. Niyazi-i Mısrî de; ‘bundan sonra her varım yağmadır, alan 
alsın’ diyor. Yine Yunus, kimde varlık var ise gitmez gönül darlığı, bu-
yuruyor. Varlık, yani benlik darlık getirir, bunalıma sevkeder. Buradaki 
varlık, parayı gönüle koymak, cebe koymamak. Ya da dünyevi herhangi 
bir değeri gönüle koymak. Uzak emel, uzak düşünceler sahibi olmak. 
İşte Yesevî hazretleri bu benliği at diyor. Nasıl olacak bu? Tecrübe ile 
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olacak. Dolayısıyla izzetimizi, izzet duygusunu, büyük olma, aziz olma 
veya bunun arkasındaki gösteriş duygusunu atıp horlanmayı, hakir gö-
rülmeyi göze almak gerek. Horlanmak, hakir davranılmak, hakir görül-
mek melâmettir.

Yesevî hazretlerinin üzerinde en fazla durduğu kavram melâmettir. 
Melâmet, risaletten sonra en büyük makam, benliği kırma makamıdır. 
İslam’ın zirvesidir. Tabii risaletin özel bir yeri var, o ayrı. İnsanlar için 
şöyle böyle diyebilir, hakaret edebilir, aldırış etme diyor. Özellikle tasav-
vufta böyle bir eğitim, bir terbiye var. Bu terbiyeden herkes geçmiştir; 
Yesevî hazretleri de geçmiştir. Elinde teber, sırtında hırka, boynunda 
keşkül, melâmet tavrı sergilemiş bir kişi olduğunu biliyoruz Yesevî haz-
retlerinin. Dervişlerini de böyle eğitmiştir. Özellikle zengin dervişle-
rin benliklerini kırmak için boyunlarına keşkül takıp eline teber vere-
rek seyahate çıkarmışlardır. Tasavvufta seyahat bir eğitimdir. Bu eğitim 
benlik kırılıncaya kadar devam eder. Böyle bir eğitimde dervişe sadece 
Perşembe öğle vaktinden Cuma selâsının okunduğu vakte kadar, şey’en 
ilah (Allah için şey) deme hakkı yani sâillik (soru sorma) hakkı verilir. 
Keşkülüne ne koyulursa onu yer o kişi. Mesela kırk gün, elli gün, yüz 
gün neyse, mürşidin tayin ettiği gün kadar gezer; gelir o kişi ve benliğini 
kırmış olarak döner. Yesevî hazretleri bunu yaşamış ve sülûk metoduna 
dâhil etmiştir. Tabî şimdi bunlar çağımıza uygun şeyler değil. Yani bu-
gün yaşamış olsa Ahmed Yesevî, bunları yapar mıydı? Hayır, yapmazdı. 

İsterseniz burada sözümü keseyim. Ahmed Yesevî hazretleri ile alakalı 
söylenecek çok şey var; Hikmetler bir hazine. Her mısraının yorumlan-
ması mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  Hepinize aşk u 
niyazlar.
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 7
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Uludağ Üniversitesi

Ahmed Yesevî ve Tasavvuf Edebiyatı
Bismillah deyip, Ahmet Yesevî üstadımız gibi söze başlayalım. Bur-

sa’dan geldiğim için de bu Bismillah’ı Ahmet Yesevî’nin yolunda giden, 
kurucu şahsiyetlerimizden birisi olan Süleyman Çelebi’nin selamıyla 
taçlandıralım:

Allâh adın zikredelim evvela,
Vacib oldu cümle işte her kula
Allâh adın her kim ol evvel anâ
 Her işi âsan eder Allâh anâ.

Allah’ın adını anarak, sohbete başlayalım. Yesevî dostları, dedi Sayın 
Başkanım; çok hoş bir tabir. Yesevî dostlarını, Hacı Bayram-ı Veli’nin, 
Tacettin Sultan’ın, Er Sultan’ın hemşehrilerini saygıyla, hürmetle se-
lamlıyorum. 

Bendeniz bugün size Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî ve tasavvuf ede-
biyatımız üzerinde konuşacağım. Özellikle Ahmed Yesevî’nin tasavvuf 
edebiyatımıza tesirleri ve tasavvuf edebiyatımızın Anadolu’da yoğrul-
ması; Anadolu’da inşası konusunu sizinle paylaşacağım. Yine Bursa’dan 
referans vererek konuşmama başlamak isterim. 

İsmail Hakkı Bursevî tasavvuf edebiyatı içerisinde en çok eser ya-
zan müelliflerdendir. Onun çok hoş bir tespiti var. Diyor ki; “Kıvam-ı 
dünya dört nesnedir. İlim, tababet, adalet ve hikmet.” Kıvam-ı dünyadan 
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kasıt, dünyanın mayası, dünyanın dengesidir. Bu dengeyi bizim gele-
neksel kültürümüzde bu dört esasa göre inşa etmişler; böyle bir düşünce 
oluşturmuşlar. Dünyayı dört direkli bir ev gibi kabul edersek; bunlardan 
biri ilim, ötekisi tababet yani sıhhattir, sağlıktır. Üçüncü direği adalettir 
ve dördüncüsü de hikmettir. Bunlar birbiriyle ilişkilidir. Bu dört direk 
sağlam olursa dünya sağlam olur; sağlam bir düzen olur; hayat zengin ve 
huzurlu bir hayat olur. Ahmed Yesevî bunun neresinde? Daha çok ilim 
ve hikmet tarafını ifade ediyor. Bilhassa Dîvân-ı Hikmet diyerek şiirle-
rini isimlendiriyor olması hasebiyle biz hikmet tarafına ağırlık veriyoruz. 
Hikmet tabiri bizim ilim geleneğinde çokça kullanılan bir tabirdir ve 
bu hikmet geleneğinin temelinde Ahmed Yesevî’nin yoğurduğu; ortaya 
koyduğu o mana ön plana çıkar. Bizim geleneğimizde, bizim dilimizde 
hikmet geleneğini ortaya koyan Pîr-i Türkistan kimdir? Bendeniz ken-
disini şu şekillerde tanımlamanın daha uygun olduğunu düşünüyorum:

Evvela Pîr-i Türkistan bir yol kurucu, muhakkiktir; Yesevîlik yolunun 
banisidir/kurucusudur. Kurucu olmak önemli bir özelliktir. İkincisi, Tür-
kistan toprağını Muhammedî muhabbetle yoğuran bir ermiştir. Türkistan 
toprağı derken sadece Yesî’yi kastetmiyoruz. Bir kültür havzasını, ilim ve 
irfân havzasını kastetmiş oluyoruz. Orası Muhammedî muhabbetle yoğ-
rulmuştur. Dîvân-ı Hikmet’i başından sonuna kadar okursanız, en temel 
konunun Muhammedî muhabbet olduğunun farkına varmış olursunuz. 
Üçüncüsü, Ahmed Yesevî sözü, kelama tebdil eden bir âriftir. Sözü kela-
ma tebdil ettiği için de kalıcıdır bu söz. Sözün kelama tebdil edilmesi sözü 
yaşamakla; onu tecrübe etmekle alakalıdır. Sözü yaşar ve tecrübe ederseniz 
o kelama dönüşür ve karşı tarafta tesire dönüşür; kalıcı olur. Aksi takdirde 
tıpkı rüzgârın etkisiyle yaprağı alıp gitmesi gibi, söylenen sözün manası 
kaybolur gider. Önemli olan o sözü yaşamak, yaşayarak söylemektir ki; 
Ahmed Yesevî hikmetlerinde bunu çok açık bir şekilde söylüyor. 

Ahmed Yesevî insan toprağını işleyen bahçıvandır. Bahçıvanlara ih-
tiyacımız var. Bu medeniyet o bahçıvanların eseridir... Bu bahçıvan tabi-
rini özellikle Mevlânâ’dan mülhem söylüyorum. Mevlânâ Mesnevî’sinde 
diyor ki; “Toprağa hangi tohumu attın da yetişmedi? Hele bir de insan top-
rağına tohum at. Orada kim bilir ne meyveler verecektir.” Ahmed Yesevî 
bir bahçıvandır; Mevlânâ bir bahçıvandır; Hacı Bektâş-ı Velî bir bahçı-
vandır; Hacı Bayram-ı Veli bir bahçıvandır; Emir Sultan bir bahçıvan-
dır. Bizim mana erlerinin, gönül dostlarının her birisini birer bahçıvan 
olarak zikredebilirsiniz. Bunlar insan toprağını işleyen ve insan gülünün 
yetişmesini sağlayan birer bahçıvandır. Keza Mehmet Ali Ayni’nin Hacı 
Bayram-ı Veli için nitelendirdiği bir tabir var, bunu Ahmed Yesevî için 
de söylememiz gerekir. Ona göre Hacı Bayram-ı Veli bir kimyagerdir, 
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doğru. Ahmet Yesevî de insan cevherini işleyen ve hayvanî tarafın içeri-
sinde hazreti insanı ortaya koyan bir kimyagerdir. Onu saf altına dönüş-
türen, kâmil insana dönüştüren bir kimyagerdir. 

Yine Ahmed Yesevî insana hikmetlerin halkası ve sohbetleriyle ruh 
üfleyen bir muallimdir, bir öğretmendir, bir mürebbidir. Hiçbir zaman 
ders halkasından uzak kalmadı. Mütemadiyen ders halkasıyla hemhal 
oldu. Onun vaktini üçe ayırdığını görüyoruz. Vaktinin ilk bölümünde 
tasavvufî sohbetler yaparken, kimyager özelliği ile bahçıvan özelliği ile 
ahlakî değerleri insanlara aktarırken, vaktinin belirli bir bölümünde evi-
nin geçimi için ahşap kaşık yaptı, bir bölümünde de öğrencilerini okuttu. 
Yusuf-ı Hemedanî’den aldığı ilmi taliplere sunmuş oldu. İlimsiz tasav-
vuf, ilimsiz irfân olmaz. İlimsiz hayat olmaz. Ahmed Yesevî bunu dengeli 
bir şekilde sürdürdü. Bu bakımdan o aynı zamanda bir muallimdir. 

Yusuf-ı Hemedanî demişken, şunun altını çizmek istiyorum. Ahmed 
Yesevî’nin hikmetlerini de bu perspektifle okumak gerektiğini düşünü-
yorum. Yusuf-ı Hemedanî, Hanefi fıkhını büyük oranda Asya’ya ulaş-
tıran bir âlimdir. Pîr-i Türkistan, Yusuf-ı Hemedanî’den Hanefi fıkhını 
öğrendi; usul ve esasını öğrendi. Dolayısıyla Ahmed Yesevî Asya steple-
rinde kurduğu bu hikmetli medrese ile bir yandan İslamî ilimleri, ahlakî 
değerleri ve maneviyatı yayarken, öbür taraftan da Hanefî fıkhını yaydı. 
Şunu söylemek istiyorum: Bizim bir düşünce üçgenimiz var. En baş-
ta fıkıh, hukuk var. Hukuksuz düzen olmaz. Bunun temelinde İmam-ı 
Azam Ebû Hanife var. Üçgenin alt sağ köşesinde akıl tarafı var. Muha-
sebe, muhakeme yapmanız gerekir. Mantıkla inandığımız değerleri tam 
netleştirmeniz gerekir. Orada İmam-ı Maturidî var. Bu düşünce üçge-
ninin sol köşesinde ise irfân var. İrfanı temsil eden de Pîr-i Türkistan 
Ahmed Yesevî’dir. Üçgenin tam ortasında hepsinin buluştuğu bir nokta 
vardır. O da kalptir. O kalp, bu ümmetin kalbi, Hz. Muhammed’dir; 
hakîkat-i Muhammediyye’dir. Hz. Peygamber’den alınan ilhamla o fıkıh 
oluştu; ondan alınan ilimle o kelam oluştu, Hz. Peygamber’den alınan 
irfânla, ilimle, ahlak ve tecrübeyle o irfânî hayat oluştu.  O bakımdan 
bu düşünce üçgeninin içinde Ahmed Yesevî’nin Yusuf-ı Hemedanî’den 
tevarus ettiği, keza hemşehrisi olduğu İmam Maturidî’den etkilenerek 
aldığı o teolojik temeli hikmetlerinde işlediğine özellikle dikkat çekmek 
istiyorum. Hikmetlerinin temelinde bu ilmî tarafın olduğuna hususen 
işaret etmek isterim. Diyor ki bir hikmetinde:

Her kim eylese tarikatın davasını, 
İlk adımı şeriata koymak gerek. 
Şeraitin işlerini tamam eyleyip,
Ondan sonra bu davayı kılmak gerek. 
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Bunu kısa bir cümleyle ifade etmek gerekirse; hakîkat, irfân, tarikat 
davası yapmanın yolu evvel emirde fıkıhtan geçer; hukuktan geçer. Şe-
riattan kasıt, fıkıhtır; hukuktur. Hukuksuz toplumsal problemleri, top-
lumsal ilişkileri sağlam bir zemine oturtmadığınız sürece, benim ilim-
den, irfândan, aşktan söz etmem çok da büyük bir mana ifade etmez. 
Önce ben beşerle, toplumla, mahlûkatla olan ilişkimi sağlam zemine 
bağlamalıyım. Bunun da temeli Kur’an ve sünnettir. Pîr-i Türkistan Ah-
med Yesevî bunu büyük oranda gerçekleştiren bir kâmil insandır. Ancak 
Ahmed Yesevî hakkında bize ilk kaynaklar olan Cevâhiru’l-Ebrar, Risale 
gibi eserlere baktığımızda baktığımızda, keza Dîvân-ı Hikmet’i başın-
dan sonuna kadar okuduğumuzda, o bu fıkıhçı yönünü, fakihlik tarafını 
amiyane tabirle söylersek gözümüze sokacak şekilde ortaya koymuyor. 
Bunu irfânla öylesine mezcediyor ki insan onu aldığında, onu kullandı-
ğında, o hikmetleri okuduğunda o ahlakî yapıyla birlikte amele de dö-
nüşmüş oluyor. Böyle bir birleşim söz konusu. Şunu ifade etmek isterim: 
Bismillah’la başlayarak hikmet söyleyip taliplere inci cevher saçtım, diyen 
Ahmet Yesevî, evvel emirde İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an’ı ve 
Hadîs-i Şerîf ’i kullanmış oluyor. Mesela bir yerde diyor ki;

Mini hikmetlerim kân-ı hadisdür
Kişi buy itmese bilgil habisdür.

Benim hikmetlerimin temel kaynağı Kur’an’dır, Hadis’tir. Bunu şu-
nun için söylüyorum. Özellikle son dönemlerde sanki bizim gelene-
ğimiz, irfân hayatı Kur’an’dan, Hadis’ten kopukmuş gibi, Ahmed Ye-
sevî’nin, Yunus Emre’nin söylediği miras ayrıymış gibi parçalayıcı bir 
zihniyet var. Modern zamanda kendi kültürel birikimimizi atomize 
ediyoruz. Birbirleriyle rabıtalı, etle kemik gibi ayrılmayan temel değer-
lerdir bunlar. Ahmed Yesevî’de de, Mevlânâ’da da, Hacı Bektâş-ı Velî’de 
de bunu görüyoruz. Böyle bir ayırım bizim kafamızda, modern insanın 
algısıyla oluşan ayrımdır. Birbirleriyle ayrılmayacak bir bütündür. Keza 
bir başka beytinde de diyor ki;

Mini hikmetlerim ferman-ı Sübhândır.
Okuyup uksang hemen mani-i Kur’ân’dır.

Eğer benim hikmetlerimi can gözüyle, tefekkür ederek okursan, her 
bir hikmetinde bir Kur’an’ın manası olduğunun farkına varırsın. Her 
bir beytinde, her bir hikmetinde Kur’an’ın manasını ben bir şekilde iş-
ledim demek istiyor. Bu düşünceyi bendeniz Yunus Emre için de uygu-
luyorum. Başından sonuna kadar onun her bir beytini telmihle, manevi 
işaretlerle bir ayete doğrudan doğruya, temel kaynağımıza ulaştırabi-
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lirsiniz. Kur’an’dan ve Hadis’ten uzak bir irfân hayatı, bir kültür hayatı 
yoktur. Bunun altını özellikle çizmek icap eder.

Maalesef Ahmed Yesevî’nin bu özelliği Dîvân-ı Hikmet’i bir bütün 
olarak okunup anlaşılmadığı için; Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan 
bazı kitaplarda, özellikle Fuat Köprülü’nin Türk Edebiyatında İlk Mu-
tassavıflar kitabında -ki fevkalade önemli ve kıymetli bir kitaptır- Ah-
med Yesevî’den ve Türkistan’dan gelen dervişlerden, Horasan erenlerin-
den bahsedilirken, sanki Kur’an’dan ve sünnetten uzakmış gibi bir portre 
çizilir. Zaman içinde Ehl-i Sünnet’e dönüştüğünü söyleyenler vardır. Bu 
paradigma doğrudan doğruya Ahmed Yesevî’nin hikmetlerini okuma-
dan oluşan bir paradigma, bir bakış açısıdır. Ahmet Yesevî’ye, Hacı Bek-
tâş-ı Velî’ye, Yunus Emre’ye sağlam bir duyguyla baktığınızda, asıl me-
tinleri incelediğinizde, bu paradigmanın yanlış olduğunu göreceksiniz.

Başa dönelim... Ahmed Yesevî’nin fakihlik tarafına işaret ettikten 
sonra, “Ahmet Yesevî kimdir?” sorusu etrafında düşünelim. Daha ilk 
hikmette karşımıza çıkan hadise ile defter-i sânîyi şerh eden bir şârihtir 
Ahmet Yesevî. Kendisi hikmetinde bunu söylüyor: 

Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip
Talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. 
Riyâzeti sıkı çekip, kanlar yutup, 
İkinci defter sözlerini açtım ben işte.
 
İkinci defter, defter-i sânîdir. Defter-i sânîden kasıt nedir? Besmele 

çekip hikmetler söyledim, talip edenlere inci cevher saçtım, diyor. Talip 
olmayanlara hiçbir şey sunamazsınız; veremezsiniz. Müşterisiz meta, 
zayidir. Ancak benim sözümü talipler dinleyebilir, istekliler anlayabi-
lirler. Çünkü benim söylediğim sözlerin her biri, inci cevherdir. Çünkü 
ben bunları defter-i sânîden söylüyorum. Peki defter-i sânî nedir? Def-
ter-i sânî, bizzat kitâb-ı nâtık olan insandır. Defter-i evvel, Kur’an’dır, 
peygamber efendimizin sünnetidir, Hadîs-i Şerîfleridir. Efendimizden 
gelen miras defter-i evveldir; ama o defteri tefekkür edip, kendi hakî-
katini aramak isteyen insanın ortaya koyduğu şey de bizzat kendisidir. 
Yani defter-i sânîden kastettiği Ahmetd Yesevî’nin doğrudan doğruya 
kendi hakîkatidir, insandır. Biz bu insana kitab-ı nâtık diyoruz, konuşan 
kitap. Her insan bir kitaptır ve her insan okunmaya değer bir özelliğe 
sahiptir. Mesele o insanı okuma meselesidir. İşte Ahmed Yesevî o insanı 
okumuş ve okuduğu o insanı şiirleriyle bize anlatmaya çalışıyor. Ben-
deniz burada Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ile bir şair arasında geçen 
hikâyeyi hatırlıyorum. Tasavvuf şiiri açısından bir ehli hüner, bir büyük 
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söz sanatkârı, söz mimarı, bir şair Mevlânâ’ya gelip bir gün diyor ki; 
“Yahu sen şairim diye niçin dolaşıyorsun? Senin şiirlerinde hayat yok, 
kafiye sorunlu, vezin sorunlu, söz sorunlu.” Mevlânâ diyor ki; “Ben şiir 
yazmıyorum ki. Ben cemâl-i yâri temâşâ ediyor; yani tasvir ediyorum. Bende 
niçin şiir arıyorsun ki? Ben mana söylemeye çalışıyorum.” Şimdi Mevlânâ 
Celâleddin-i Rûmî’nin söylediği o mana, Ahmed Yesevî’de defter-i sânî 
olarak karşımıza çıkıyor. O, defter-i sânîyi şerh eden bir âriftir. Hikmet-
leri baştan sona okursanız kendinizi tanımış olacaksınız. İnsan kitabını 
okumuş olacaksınız Pîr-i Türkistan üzerinden. O kendi kitabını okuyor 
ama biz de onun okuduğu kitaptan yola çıkarak, ona ayna tutarak ken-
dimizi okumuş oluyoruz. Bahçıvanlık da budur zaten. Bahçıvan, dikene 
katlanıp gülü yetiştiren kişidir; bahçeyi tanzim eden kişidir. Eğer biz 
kendi bahçemizi tanzim etmek istiyorsak, işte bu bahçıvana bu aynaya 
bakmamız gerekir. 

Fakat Ahmet Yesevî’yi diğerlerinden farklı kılan, kendi çağındaki 
yaşayanlar ve öncekilerdir. Mesela Mene Baba, Ebû Saîd Ebû’l-Hayr 
hemen Türkistan’ın yanı başında Mene şehrinde Mevlânâ’dan 200 yıl 
önce yaşadı ve Mevlânâ’nın ilham kaynaklarından birisidir. Fârâbî yine 
o coğrafyada yaşadı. Fârâbî ile Pîr-i Türkistan’ın şehirleri birbirlerine 
oldukça yakın. Bu yakın coğrafya içerisinde Medinetü’l-Fâzıla’yı yazan 
bir yazarın, bir filozofun aynı coğrafyasında yaşayan Ahmed Yesevî’yi 
diğerlerinden farklı kılan şey şudur: Fârâbî eserlerini Arapça yazdı, 
Mehne Baba Farsça yazdı. Pîr-i Türkistan ise hakîkat dili haline dönüş-
türdü Türkçeyi; Türkçe söyledi. Yani insan kitabını okudu; ama o insan 
kitabını Farsça söyleyebilecek yerde, Arapça yazabilecek yerde -ki bu 
imkânları vardı, bu bilgiye sahipti- bunu Türkçe söyledi. Bir yerde şöyle 
diyor. 

Hoş görmüyor âlimler sizin bildiğiniz Türkçeyi
Âriflerden işitsen açar gönül ülkesini
Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur.
Anlamına yetenler yere koyar börkünü.

Eğer diyor, Kur’an’ın ve Hadîs-i Şerîflerin manasını siz Türkçe ola-
rak insanlara sunarsanız o manayı anlarlar ve börklerini yere koyup sec-
de ederler. Börkü yere koymak secde etmek demektir, manaya teslim 
olmak demektir. Dolayısıyla o dönemdeki âlimler, Türkçe söylemeyi hoş 
görmüyorlar; Türkçeyi kaba bir konuşma dili olarak görüyorlar. Buna 
rağmen ben Türkçe söylüyorum diyor. 
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Kadı, müftü, mollalar şeriatın yolunu
Ârif âşık almıştır tarikatın arkını
Amel işleyen âlimler dinimizin çırağı
Burak biner mahşerde eğri koyar börkünü.

diyor. Şimdi devam eden bölümlerde de okuduğunuzda, Ahmed 
Yesevî’nin neden Türkçe söylediğini çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü Ah-
med Yesevî Türkçe söyleyerek Müslüman olan ahaliyi bu hikmetlerle 
bir bakıma irşat ediyor; hem de henüz Müslüman olmamış farklı dinle-
re, o coğrafyadaki Sir Derya Vadisi’nde yaşayan ahaliye İslam’ı sunmuş 
oluyor. Budizm’in, Maniheizm’in ya da başka dinlerin etkisinde kalan 
insanlara, Türkçe söyleyerek onların lisanıyla hitap ederek onların Müs-
lümanlaşmasını sağlıyor. İşte bu yüzden Ahmed Yesevî’ye biz Pîr-i Tür-
kistan diyoruz. Ahmed Yesevî, Pîr-i Türkistan’dır. Çünkü hakîkatin di-
lini Türkçe söylemiştir. Çünkü defter-i sânîyi Türkçe şerh etmiştir. Bize 
ait olan temel kaynakları Kur’an’ı ve Sünneti Türk diliyle nazmettiği için 
ve bu şekilde İslam’ın yayılmasına katkı sağladığı için. Hem hikmetler 
bir yandan İslam’ın yayılmasına katkı sağlıyor, hem de Müslüman aha-
linin başta söylediğimiz o düşünce üçgeni etrafında bir algı dünyası, bir 
dünya tasavvurunun ulaşmasını sağlamış oluyor. Ahlaken ve ilmen te-
rakki etmelerine katkı sağlamış oluyor. Demek ki Farsça ve Arapça bilip 
oralardan besleniyor; ama Türkçe söylüyor. Bu söyleyiş Türkçeyi hakîkat 
dili hâline getirmiş oluyor. 

Hakîkat kelimesinin tanımına TİKA’nın hazırladığı sözlükten bak-
tım. Bu arada çok güzel sözlük olmuş, kutluyorum. Sözlükçümüz çok 
da güzel tanımlamış. “Esas, öz, gerçek” anlamına geliyor. İnsana kendi 
esasını, özünü, gerçeğini bildiren şeye biz hakîkat diyoruz. Yani kendi 
özünü, kendi hakîkatini bildiren, kendi manasını bildiren şey hakîkat-
tir. Bize bu bilme faaliyetini ilk tebşir eden, bizim dilimize tebşir eden 
Ahmed Yesevî’dir. O yüzden hakîkati dile getirdiği için şiir demedi söy-
lediklerine, hikmet dedi. Anadolu’da o geleneği sürdüren sûfi şairlerimiz 
ise, mesela Yunus Emre mektebinden gelen şairlerimiz hikmet tabiri 
yerine nutk-ı şerîf tabirini kullanmışlardır. Bu çok önemli bir kavramdır. 
Şiir bir sanattır, tıpkı resim sanatı gibi, kelimelerle oynamaktır. Ama sûfi 
şair, kelimelerle oynayarak şiir ortaya koymaz. O bir vecd hâlinde, bir 
manaya ulaşmıştır, o manayı terennüm eder. O yüzden biz buna nutk-ı 
şerîf deriz. 

Sûfi şair şiir yazmaz; şiir söyler. Yunus Emre şiir yazmıyor; şiir söy-
lüyor. Ahmet Yesevî şiir yazmıyor; şiir söylüyor. Bu iki şeyi birbirinden 
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ayırmak gerekir: Şairlik ayrı bir şey; ama bu da ayrı bir husustur. Hikmet 
nedir? Hikmet insanın yaratılışı ile ilgili sırrıdır. İnsanın manasıdır. 
İşte bunları dile getiren şiirlere biz hikmet diyoruz. Fakat bu hikmeti 
ortaya koyarken Ahmed Yesevî birden bire ortaya koymadı. İlk hik-
metinde dediği gibi, hikmeti söyleyebilmek için, nutku şiiriyeti dile 
getirebilmek için yapmamız gereken şeyi Pîr-i Türkistan açıkça ifade 
etmiş: Riyâzeti sıkı çekmek. 

Riyâzet kavramı maalesef bugünkü hayatımızdan buharlaşan, kay-
bolan kavramlardan birisidir. Riyâzet bugün modern insanın semtine 
pek fazla uğramıyor. Genellikle riyâzet konusunda kitaplara baktığımız-
da az yemek, az uyumak ve az konuşmak olarak tanımlanır. Bu üç şeyi 
yerine getirirsek riyâzeti yapmış oluruz. Yani kalbimize sahip oluruz. 
Kalbine sahip olursan, o sözleri söyler; o kitabı, o defteri okursun. Bu-
gün neden bu hikmetler devam etmiyor da dile getiremiyoruz? Hayır 
devam ediyor, neden etmesin? Her çağın Pîr-i Türkistanları, Mevlânâ-
ları, Yunus Emreleri elbette vardır. Ama bunu kendi hayatımıza dönüş-
türebilmemiz; tecrübe edebilmemiz için bu riyâzet kavramını günde-
mimize almamız gerekiyor. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak… 
Şimdi ben bunu biraz daha değiştiriyorum. Az yemekten kasıt sağlıklı 
ve helal yemek. Bugünlerde çok önemli bir konudur sağlıklı ve helal 
gıda. Az konuşmaktan kasıt, nezahet-i lisanla konuşmaktır; letafetle 
konuşmaktır; saygıyla, edeple konuşmaktır. Az uyumaktan kasıt, Ah-
met Hâşim’in “Müslüman Saat”ini yeniden okumaktır. Yeniden beden 
sıhhatimizi, ruh sıhhatimizi bizim geleneksel kültürümüze, bize ait olan 
kültüre göre yeniden kurmamızdır. Kaybettiğimiz yönlerimizden birisi 
bu, kendi saatimizi kaybettik. Müslüman Saati’ni kaybettik. Ona göre 
uykumuzu alırsak, sağlıklı bir uykuya sahip olmuş oluruz ve hikmetli, 
güzel eserler ortaya koymuş oluruz. Ama bugün bu saati kaybettiğimiz 
için biz, başka kapılardan uykuyla ilgili çalışmalar yapıyor; birtakım 
eserler ortaya koymaya çalışıyoruz. Hülasa şunun ifade edilmesi gereki-
yor: Öylesine kolay bir söyleyiş değildir, defter-i sânîyi okumak. İnsan 
hakîkatini keşfetmek basit bir hadise değildir, sözle olmaz. Ya da ahlak, 
ahlak dersi almakla öğrenilecek bir husus değildir. Ahlakı bizzat tecrübe 
eder, yaşarsınız. Bir ustadan öğrenirsiniz. Usta-çırak ilişkisiyle insan ah-
laklı olur; usul-erkân, edep-adap böyle öğrenilir. Bu da Ahmed Yesevî’ye 
göre, riyazettir. Riyâzeti çekerek ancak hikmet ve irfân pınarlarını açabi-
lirsiniz; ondan faydalanabilirsiniz. 

Ahmed Yesevî hikmetlerini söyledi; Hikmetleri Asya’nın steplerin-
de dolaştı ve o bölgenin insanını nezâhat-i lisânla, letâfetle konuşan; 
sevgiyle, merhametle, hakîkatle etrafına bakan ve varlığı anlamaya çalı-
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şan insanlar hâline dönüştürdü. Ama bize de Selçuklularla kalkıp geldi. 
Horasan erenleri dediği veya Yesevî dervişleri dediğimiz kişiler yoluyla, 
Anadolu’ya geldi. Hakîkati, Batı Türkçesine, yani bizim Türkçemizde 
Ahmed Yesevî’nin bağlamı içerisinde ilk defa dile getiren söyleyen 
Yunus Emre oldu. Yunus Emre, bizim dilimizi; bu coğrafyadaki di-
limizi Ahmed Yesevî’nin hakîkatleriyle yeniden buluşturup yoğuran 
kişidir. Yunus Emre bizim çok yakınımızdır. Türkiye’nin süt dişi de-
memizin sebebi de budur. Dilimizi yeniden inşa eden kurucu isimdir. 

Bu çerçevede tasavvuf edebiyatımıza baktığımızda, genel olarak söy-
lüyorum, bizim Anadolu’daki tasavvuf edebiyatı iki koldan, iki arktan 
beslenerek gelişti. Bu arklardan biri ve en gürü olanı ilâhî olarak din-
lediğimiz, musiki ile sürekli hemhal olduğumuz o ark, bütün Anadolu 
ve hatta Rumeli coğrafyasında dinlenen, okunan tasavvuf şiiri Ahmed 
Yesevî’nin arkıdır, oradan gelen manadır. Bu manayı bize Yunus Emre 
açtı ve Yunus mektebi dediğimiz büyük bir mektebin oluşmasını sağla-
dı. Yunus Emre, Niyâzî-i Mısrî, Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî gibi pek çok 
ârif zat çıktı ve bu coğrafyada, her dönemde, her çağda hakîkati yeniden 
anlatıp aktardılar. Gökkubede söylenmedik söz olmaz; ama o sözü yeni-
den söylemek lazım. Yeni bir üslupla ve yeni bir bakışla söylemek lazım. 
Bunlar söylediler. Yeri gelmişken parantez açarak söylüyorum. 2018 yılı 
Niyâzî-i Mısrî’nin doğumunun 400. Yılı olacak. Dolayısıyla biz 2018’in 
tıpkı UNESCO Ahmed Yesevî Yılı gibi, Niyazî-i Mısrî Yılı olmasını 
arzu ediyor, bu konuda Ankara’nın yardımlarını bekliyoruz. Çünkü Ni-
yazî-i Mısrî de bu damarın en önemli temsilcilerinden birisidir. 

İkinci ark ise, Selçuklu Devleti’nin Asya’dan aşağıya doğru inmesine, 
Bağdat’a inmesine, Büyük Selçuklu Devleti’nin kurmasına sebep olan, 
bir mana erinin izinden gelen arktır. Ebû Said Ebû’l-Hayr’dan, Mehne 
Baba’dan bahsediyorum. Selçuklu çocuklarına Bağdat ufkunu veren bir 
kâmil insandır. Bizi buraya getiren, bizi bu bölgede var kılan o mana in-
sanını da tanımamız lazım. Ebû Said Ebû’l-Hayr, Farsça söyledi; onun 
çizgisinde devam eden Feridüddîn-i Attâr da Farsça söyledi. Çocuk yaş-
ta babasıyla birlikte seyahat eden Mevlânâ Muhammed Celaleddin, Fe-
ridüddîn-i Attâr ile karşılaştı. Feridüddîn-i Attâr’ın Esrarnamesi’ni aldı 
ve Anadolu’da yeniden dile getirdi. Bu ark, Farsça üzerinden gelen ark-
tır. Mevlânâ ile birlikte neşv ü nema bulan ve divan edebiyatımızı besle-
yen, divan edebiyatımızın bir bütün olarak tasavvuf edebiyatı içerisinde 
değerlendirilmesine katkı sağlayacak mazmunları veren budur. Yani Fe-
ridüddîn-i Attâr’ın çizgisidir, Ebû Said-i Ebû’l-Hayr’ın, Mevlânâ’nın 
çizgisidir. Bu ikisi hakîkat açısından birbiriyle örtüşen çizgilerdir. Bu iki 
ark da Konya’da buluştular. Konya’da İbnü’l-Arabî Endülüs’ten kalkıp 
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geldi, Sadrettin Konyevî’yi yetiştirdi ve onun yetişip İbnü’l-Arabî’nin 
tanınmasıyla birlikte bu iki cenah tarafından İbnü’l-Arabî bize yeni bir 
varlık anlayışı; bilgi anlayışı sunmuş oldu. Artık bundan sonra edebiya-
tımızda İbnü’l-Arabî’nin nazariyesi; o bakış açışı; varlık ve bilgi anlayışı 
daha muhkem bir şekilde varlığını korumuş oldu. 

Yeri gelmişken bir şeyi ifade etmek isterim. Şiir ırmağımız iki şekil-
de devam etti ve bu ırmaklardan birisi ve en gür olanları hikmetlerdir,  
demiştim. Peki, tasavvuf edebiyat ve şiir açısından bize ne ifade eder? 
Tasavvufun bir amelî tarafı ve teorik tarafı var; ama şiir ve estetik açısın-
dan meseleye baktığımızda; tasavvuf, insanı mutlak hakîkatle yüzleştire-
rek kâinattaki umumî ahengi ve bu ahengin derin sırlarını bize öğreten 
bir disiplindir. Şunu bilhassa söylemek isterim. Bize müşahede, murakabe 
gibi iki tane bilgi damarı, bilgi kaynağı verdi. Yani bilgi sadece dokun-
duğun, gördüğün, deney yaptığın değil; müşahede ettiğin, murakabe 
ettiğin, tefekkür ettiğin şeydir, düşüncesini verdi. Bu düşünceden yola 
çıkarak eşyanın hakîkati üzerine kafa yoruldu ve defter-i sânî ona göre 
okunmuş oldu. Yani tasavvufun bize kazandırdığı ve bu şiirlerin tasavvuf 
şiirleri olarak nitelendirilmesinin sebebi, esasında bilgi perspektifi ile 
yorumlanabilir; bilgi kaynağından kaynaklanan bir özelliktir. Bu çerçe-
veden bakılınca, tüm bu kâinat çevresinde insanlar, evvela insanı tanım-
lamaya başladılar. Tasavvuf o bilgiden yola çıkarak kendini tanımlamaya 
başladı. Hatırlayalım Şeyh Gâlib’in çokça bilinen tanımında;

“Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm dîde-i ekvân olan âdemsin sen” 

demiştir. Yani müşahede, murakabe ile âlem-i kübrâ olan kâinata 
baktığınız zaman, ona ayna tuttuğunuzda, âlem-i suğra olan kendi içi-
nizde yansıyan hakîkatleri de görmüş olursunuz. Bunları görünce Şeyh 
Gâlib gibi diyorsunuz ki, “Zatına hoşça bak!” Neden? Çünkü bütün kâi-
nat sende dürülmüştür. Kâinatın özeti budur, özetisin sen. Âlemin özü-
sün ve özetisin.” Tasavvuf bize bunu sağlar. Bakın Ahmed Yesevî’yi ko-
nuşurken, Mevlânâ’dan beslenerek gelen Şeyh Gâlib’i de konuşuyoruz. 
Aynı perspektifi, aynı bağlamı Niyâzî-i Mısrî’de, Eroğlu Nûrî’de, Ümmî 
Sinân’da, Yunus Emre’de de bulabilirsiniz. İnsan, kâinatın göz bebeğidir; 
değerlidir. Fakat bu insan değerlidir derken, aklı karışık bazı düşünürle-
rimizin, bazı yazarlarımızın Yunus Emre’yi hümanizma sınırları içinde 
hapsetmesi şeklinde anlaşılmasın. Siz Tanrı’yı öldürün, kiliseyi yok edin, 
sonra kilisenin ve Tanrı’nın yerine insanı koyun ve bizim değerlerimi-
zi, Yunus’u da tutup hümanizmanın içerisinde mütalaa etmeye çalışın. 
Hayır; insan, eşref-i mahlûktur. Hâlık-ı Mutlak olan Allah’ın yarattığı 
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bir mahlûktur. Hiçbir komplekse kapılmadan Yunus bunu söyledi. Hiç 
çekinceye girmeden Şeyh Gâlib bunu söylemiş oldu. Bu insan tanımıyla 
bizde bir irfân oluştu. Bu öylesine bir irfân ki, şiirimizin, sanatımızın 
bütün alanlarını kapsamış oldu. Mesela Osmanlı şiirinin en profan şairi 
olarak nitelendirilir, ben şiirimizin yaramaz çocuğu olarak nitelendiriyo-
rum: Nedim. Nedim’le birlikte Sadabat’a çıkılır, seyrana çıkılır ama bir 
yerde şöyle söylüyor: 

“Belî söz bilmezüz ammâ biraz irfânımız vardur” 

mesele budur. Defter-i sânîyi okumak, o irfâna kavuşmaktır. Bu 
irfânla, bu şiirimiz bu estetik değerimiz ortaya çıkmıştır.

Çok fazla notlar almışım; ancak süre kısıtlı olduğu için sonuç kıs-
mına geliyorum. Ancak sonuç kısmına gelmeden bir hikmetle sizi bu-
luşturmak isterim. Bu, ‘söz bilmeyiz, ama irfânımız vardır’ noktasında, o 
bilme ve bulma kavramıyla alakalı olarak bir yerde Ahmed Yesevî şunu 
söylüyor: Biraz önce arkadaşımız 7. Hikmeti okurken bir Yaşnâme oku-
du aslında. Yaşnâme hakkında da edebiyatçılar Ahmed Yesevî’nin otobi-
yografisidir, diyorlar. Ne alakası var? Otobiyografi seküler bir anlamdır. 
Bizim insanımız kendinden bahsetme ihtiyacı hissetmez. Ahmet Ye-
sevî’nin hiçbir işi yok da kendinden mi bahsediyor? Edebiyat biliminin 
böyle dar ufkuyla meselelere bakıyoruz ve Ahmed Yesevî sıradan bir 
modern şairmiş gibi değerlendiriyoruz. Ahmed Yesevî’nin Yaşname’leri 
otobiyografik birer metin değildir. Onlar, manaya ermiş insanın seyr u 
sülûk esnasında uğradığı durakları, hâlleri, makamları ifade eder. Hâl-
den, makamdan, seyr u sülûk kavramından imtina edip otobiyografi 
derseniz olmaz. O yaşların her birisi de zahirî yaşlar değildir; mana yaş-
larıdır. Şunu demek istiyorum. Bizim kendi kültürel değerlerimizi, irfânî 
şiirimizi, tasavvuf şiirimizi yorumlarken, o hikmet nazarıyla söylenen, 
hakîkat diliyle söylenen o dili çözerken kendi kavramlarımızı söylemek-
ten, ifade etmekten çekinmemiz lazım. Böyle bir dilin anlayışını ihya 
etmemiz gerekiyor. Komplekse kapılmadan, kendi kavramlarımızla ko-
nuşmamız lazım. Manaya ermiş bir yolcunun seyir defterinde durduğu 
durakları ifade eder Yaşnameler. Orada bir yerde diyor ki; 

“İnna fetahna…” okuyup anlam sordum.  
Işık saldı, kendimden geçip cemal gördüm.
Hocam vurup “Sus” dedi, bakıp durdum. 
Yaşımı saçıp, çaresiz olup durdum ben işte.

“İnna fetahna”, Fetih Suresini okuyup manayı sordum. Fetih, tasav-
vufta manevî fütuhat kavramlarıyla ilgilidir. Manaya ermek, hakîkat 
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perdesinin kalkmasıdır. Perde kalkınca insan kendi gerçekliği ile yüz-
leşir. Cemali görmek budur. Onu gördüm, mürşidim, “sus dedi” diyor. 
Henüz o gördüğün şeyi söyleyecek durumda değilsin, o yaşta değilsin. 
Gördüğün her şeyi söylemek zorunda da değilsin. Görmek başka bir 
şey; söylemek başka bir şey. Hani derler ya, dün mektebe vardı bugün 
müderris olayım der. Daha yeni geldin mektebe, daha dur, pişeceksin. 
Devamında şöyle diyor:

“Ey nâdan, mânâyı bul” diye söyledi, bildim;
Ondan sonra çöller gezip Hakk’ı sordum;
Nasip etti, şeytanı tutup bindim;
Kararlı olup, belini basıp ezdim ben işte.

Arslan Baba demiş ki, bırak bu cemali gördüğün şeyleri. Bunlar al-
datma da olabilir. Sen dur, manayı bul. Yapman gereken şey, senin ma-
nayı bulmak; bilmek değil. Nâdan, yani kendine yabancı olan, evvela 
sen kendi hakîkatini bil, cemali görmeden evvel. Nâdan, yabancı, ken-
dini bilmeyen kişi. Bir başkasını tanımak için çaba sarf ediyoruz; emek 
sarf ediyoruz; ama maalesef kendimizi tanımıyoruz. Bu Mevlânâ’nın bir 
şiirini hatırlatıyor bana. Mevlânâ terziye diyor ki; “Ey terzi, sen hangi 
kumaşın ne kadar kaliteli olduğunu bilirsin. Bir elbise için ne kadar kumaş 
lazım onu da bilirsin. Ama sen kendi kumaşına hiç baktın mı, senden elbise 
olur mu, senin kaliten nedir, ona dönüp baktın mı?” İşte mesele, insanın 
kendine dönüp bakması meselesidir. Bir kısım bilgilerle söz söylemek 
değil; önce insanın kendine dönüp bakması ve kendini tanıması lazım. 
Nefsini bil; kendini bil. Evvela kendi hakîkatinin manasını bul. Bil-
mekten önce, bulmaktan bahsediyor. Bulmak, çünkü olmaktır. Bulursan 
olursun. Bilirsen bilmiş olursun. Bilen adam âlim olur, ama ârif olmaz. 
Bulan adam ârif olur. Bilen ders anlatır; konuşur; ama bulan, konuşmaya 
da gerek duymaz. O hâliyle konuşur; sükûtuyla konuşur. En evrensel 
dildir sükût; hâlle konuşmak… Bu bir süreç işidir. Dolayısıyla hemen 
bilip konuşmak değil, bulup konuşmak lazımdır. Bendeniz, “Ahmed Ye-
sevî sözü kelama dönüştüren bir ermiştir”, derken de bunu söylüyorum. 
Yani kendini buldu, bildi ve konuştu. Bu kadar. 

Sürem bitti ama başa dönerek sözü tamamlamak isterim. Kıvâm-ı 
dünya dört nesneydi. Bu dört nesneden biri olan hikmeti, asırlar bo-
yunca bizim milletimize, bizim milletimizin diliyle anlatan ve meseleye 
fıkıh nazarıyla bakan, tasavvufla, irfânla buluşturan büyük bir üstattır 
Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî. Kendinden önce yaşayan Fârâbî’den, 
İmâm-ı Maturîdî’den, İmâm-ı Buharî’den, İbn-i Sinâ’dan, Ebû Said-i 
Ebû’l Hayr gibi muhakkiklerden, filozoflardan çokça yararlanmıştır. 
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Onlardan ayrı düşünmememiz gerekir. Netice olarak bu yararlandığı 
bilgilerle birlikte, Dîvân-ı Hikmet’i bize hediye olarak bırakmıştır. Bize 
bıraktığı manevî bir mirastır Dîvân-ı Hikmet. Dîvân-ı Hikmet’i anlama 
çabası da büyük bir çabadır; büyük bir erdemdir. Bu sebepten bende-
niz böyle bir çabayı ortaya koyan değerli kardeşim, dostum Musa Bey’i; 
TİKA yetkililerini tebrik ediyor, kutluyorum. Buraya gelen, bu konu-
da Ahmed Yesevî’yi gündemine alıp, Ahmet Yesevî dinleme gayretine 
teşebbüs eden siz dostları da can u gönülden kutluyor; selamlıyorum. 
Bu milletin Dîvân-ı Hikmet’e, yani yeniden başa dönmeye ihtiyacı var. 
Bismillah deyip, defter-i sânî kitabını okumaya hepimizin ihtiyacı var. 
Nutk-ı şerifler okumaya, o manayı bulmaya hepimizin ihtiyacı var. Ben-
deniz burada sözü keseyim, çok fazla usandırmamak lazım. Çok fazla 
söz, âşık usandırır. 

Çok teşekkür ediyorum.





105

Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 8
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ahmed Yesevî’nin Tasavvufî Anlayışı
Sayın Başkan, değerli misafirler, hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Hoca Ahmed Yesevî’nin çeşitli yönleri var. Başta gelen özelliği onun 
bir tasavvuf adamı ve Türkler arasında yayılan ilk Tarikatin kurucusu 
olmasıdır. Konu tasavvuf olunca, tasavvufun dünya görüşü, varlık görüşü 
hakkında bir iki sözle giriş yapmak istiyorum. Tasavvufî anlayışa göre 
kâinattaki her şey Cenabı Hakk’ın isim ve sıfatlarının birer sûretle te-
cellisinden ibarettir. Bu isim ve sıfatlar iki ana grup altında toplanmıştır. 
Bunlardan birine “Cemâl sıfatları”, ikincisine “Celâl sıfatları” diyoruz. 
Cemal sıfatları bizim hoşumuza giden şeylerdir. Her türlü güzellik İlâhî 
Cemâl’in tezahürüdür. Bizler zayıf olduğumuz için Celâl tecellileri zo-
rumuza gider, onlara güç katlanırız. Ama şurası da bir gerçektir:  Cemal 
ve Celal yan yanadır. Niyazî-i Mısri Hazretlerinin dediği gibi:

Cemâli zâhir olsa tiz celâli yakalar ânı
Görürsün, bir gül açılsa yanında hâr olur peydâ

Yani nerede bir gül açıldığını görürseniz, yanında bir diken olur. Di-
ken, Celâl sembolüdür; gül ise, Cemal sembolüdür. 

Şöyle hoş bir durum var, Cenabı Hakk’ın Cemâli Celâline galiptir. 
Öyle olmasa bu dünya varlığını sürdüremez. Kudsî hadiste “Rahmetim 
gazabımı geçmiştir.” buyrulur. Bu bizim için en büyük teselli kaynağıdır. 
Son yıllarda ülkemiz ne yazık ki sıkça Celâl tecellîlerine maruz kal-
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maktadır. Bizler âciz ve zayıf kimseleriz. “Lütfun da hoş, kahrın da hoş” 
seviyesine ulaşamadığımız için, kahır tecellîleri bizleri gerçekten üzü-
yor; rencide ediyor. Ama az evvelki kudsî hadisten hareketle, Cenab-ı 
Hakk’ın son tahlilde Cemal’inin galip geleceğinden şüphemiz yoktur. 
Bir de büyük başın derdi büyük olur. Yüksek dağlarda fırtınalar, boralar, 
rüzgârlar eksik olmaz. Allah’a şükür başımız büyük; büyük bir milletiz. 
Tarih boyunca pek çok imtihanlardan geçmiş durumdayız. 

Celal içinde Cemali görebilmek diye bir anlayış da var. Bu, olgun 
kimselerin işidir. Şu sıralarda biraz fazlaca maruz kaldığımız ve haki-
katen hepimizi fevkalade üzmekte olan Celalî tecellilerin, sıkıntıların 
sonunda inşallah ülke olarak daha güzel günlerin gelmesini bekliyoruz; 
ümit ediyoruz. Mü’mine, Müslümana ümitli olmak yaraşır. Bunu her 
şeyden evvel kendi içimizde halletmemiz lazım. Karamsar bakan, kö-
tümser olan, hep dikeni gören bir anlayışa sahip olursak; hem kendimizi 
üzeriz, hem de etrafımıza bu üzüntümüz yansır. Güzel bir söz vardır: 
“Cenab-ı Hakk’ın gülü dikenli yarattığından şikâyet etmek yerine, dikenler 
içerisinde gül yaratmış olmasına şükretmek daha akıllıca bir iştir.”

Konumuza gelecek olursak, Sayın Başkan Musa Yıldız Bey’i ben de 
tebrik ediyorum. Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri düzenlemek güzel bir giri-
şim olmuş. Hani o güzel deyim de ifade edildiği gibi; yağ var, şeker var, 
un var, neden helva yapmıyoruz? Musa Bey, helva karıcısı olarak böyle 
güzel bir gelenek başlatmış. 

Dîvân-ı Hikmet metinleri 850-900 senelik metinlerdir. Tarihleri he-
nüz 100-200 senelik geçmişe sahip olan milletler ile kıyaslayacak olur-
sak, kültür varlığımız olarak böyle bir metne sahip olmamız her türlü 
takdire değer. Metinlerin otantikliği, olduğu gibi intikal edip, etmediği, 
başkalarının yazdıkları onun içine karışmış mıdır? gibi hususlar çok da 
önemli değildir, bunlar teferruattır. Önemli olan işin özüdür. 

“Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak” diyor Fuzulî. Bilim adamları işin ilmi 
tarafı ile elbette ilgilenecekler ama oradaki ruh, oradaki aşk, oradaki 
muhabbet 800-900 seneden beri bütün Türk toplumlarını mayalamaya 
devam etmiştir. Bu, şifahî kültürün bir parçası olarak da sürüp gelmek-
tedir. 

63 Yaş
Bu sekizinci sohbet ve sıra Dîvân-ı Hikmet kitabının sekizinci hik-

metinde. Takdimci arkadaşımız sekizinci Hikmet’in tamamını okudu. 
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Önce bu hikmetin mesajı hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Söz 
konusu hikmette, Ahmed Yesevî Hazretlerinin 63 yaşına gelince yer al-
tına girdiği hikâye edilir. Birkaç basamak merdivenle inilen, yeraltında 
kazılmış bir mekânda, kalan ömrünü geçirdiği ifade edilmektedir. 

Buradaki hareket noktası nedir? Hareket noktası Peygamber Efen-
dimizin 63 yaşında vefat etmiş olmasıdır. Ahmed Yesevî hazretleri, Hz. 
Peygamber’e o kadar büyük bir bağlılık içerisindedir ki menkıbeye göre, 
“Madem ki Resulullah 63 yaşına geldiğinde vefat etti, defnedildi, ona 
her bakımdan uymak durumunda olan bu Yesevî kuluna da bundan son-
ra yeryüzünde bulunmak uygun düşmez. Onun sünnetine uyarak ben 
de yer altına gireyim.” der. Aslında sünnete uymak, böyle şeklî bir unsur 
değildir. Yaygın olan kanaate göre sünnete uymak, Resulullah’ın ahla-
kını; yaptığı hareketleri takip etmek ve mümkün olduğu kadar kendi 
hayatında bunlara yer vermeye çalışmaktır. Ama dinde Peygamberin son 
derece önemli bir yeri vardır. Özellikle tasavvuf insanları, Allah dostları, 
her yönüyle Hz. Peygamber’i örnek almaya büyük önem atfederler.

Peygambere saygı, Peygamber sevgisi aynı zamanda dinin de bir ge-
reği sayılır. “La yü’minü ehadüküm hattâ ekûne ehabbe ileyhi” diye başlayan 
bir Hadis-i Şerif vardır. “Hiç biriniz beni anne-babasından, çocuklarından 
ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, gerçek mümin olamazsınız.” 
buyrulmaktadır. 

Hz. Peygamber Sevgisi
Peygamber sevgisi tek başına, bazen kurtuluş vesilesi oluyor. Bu-

harî’de geçen, Buharî’den naklen Tecrîd-i Sarih’e de alınan bir Hadis-i 
Şerif var. Tecrid-i Sarih’te Buharî’den seçilmiş hadisler bulunur. Benim 
için önemli bir kısım hadisler orada mevcut değilse de, şimdi anlata-
cağım hadise orada yer almaktadır. Daha evvel duyanlarınız olduğunu 
tahmin ediyorum. 

Asr-ı saadette Abdullah diye birisi yaşar. O kadar kötü şöhreti var 
ki Abdullah-ı Hımar demişler. Hımar merkep, eşek demektir. İslami-
yet çeşitli yaptırımlar getirdi, yenilikler getirdi. Bunlardan birisi de içki 
yasağıdır. Arabistan içkinin çok içildiği bir yer. Kademe kademe içki 
yasağı gelmiştir, aniden gelmemiştir. İslamiyet’te böyle bir tedricilik de 
vardır ve insan fıtratına uygun bir özelliktir. Merdivenin birden ta tepe-
sine çıkın denmiyor; basamak basamak çıkılıyor merdivenler. İşte önce 
“içkinin faydası da var, zararı de var; sarhoşken namaza yaklaşmayın.” 
denilmiş ve daha sonra kesin olarak yasaklanmıştır. Ama bünye olarak 
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buna alışan, alkolik hâle gelen insanların bir kısmı bunu terk etmekte 
zorlanmıştır. Abdullah da bunlardan biridir. 

İçki içmeyi önlemek için zecrî tedbirler getirilmiş; sarhoş olarak ya-
kalanan kimseye had cezası uygulanıyor; belli sayıda değnek vuruluyor. 
Bu Abdullah da zaman zaman sarhoş hâlde yakalanır ve kendisine değ-
nek vurulur; sopa vurulur. Tövbe eder bir müddet içki içmez; fakat hüc-
relerinin tamamına sinmiş alkol alışkanlığını, bir türlü terk edemiyor; 
bırakamıyor. Bir gün yine sarhoş hâlde yakalanıp getirilir. Hz. Ömer 
celadetli, sert bir Müslüman’dır. Efendimize diyor ki; “Ya Resulallah bık-
tık bu adamdan, ne de çok günaha batmış durumda!” diyor. Biraz da böyle 
beğenmez bir ifade kullanıyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam 
buyuruyor ki; “Ey Ömer bu adama lânet etme. Vallahi kesin olarak bildiğim 
bir şey vardır ki o Allah’ı ve Peygamberini sever.” (Buharî, hudûd, 5). Yani 
bu sevgi onun bir takım hatalarını sanki örtüyor. Görmezden de gelmi-
yorlar; gereği de yapılıyor. 

Abdullah çok muzip de bir insanmış, sıra dışı bir kimse. Mesela bir 
gün bir tulum yağ almış veresiye ve Peygamberimize hediye etmiş; onu 
çok eviyor ya, parası da yok. Aradan zaman geçmiş o yağı satan kimse 
yakalamış Abdullah’ı. “Ne biçim adamsın sen, aldın yağın bir türlü borcunu 
ödemiyorsun!” diye söylenmiş. Resulullah da duruma şahit oluyor. Abdul-
lah utana sıkıla: “Ya Resulullah şu adamın borcunu verin de gitsin.” diyor. 
Peygamberimiz tebessüm ediyor, adamın borcunu ödeyip gönderiyor. 

Peygamberimizin de belirttiği gibi, Abdullah’ın kalbi, Allah ve 
Resûlüllah sevgisiyle doluydu. Bu rindmeşrep sahâbinin peygamberimi-
zi güldüren hâdiseleri hep böyle lâtif idi. Resulullah bunları tebessümle 
karşılardı. (Bkz. Tecrîd-i Sarih Tercümesi c.12, s.254)

Neden bu noktaya geldim? Peygamber sevgisi tek başına bazen kur-
tuluş vesilesi olabilir. Neyzen Tevfik de böyle biri, bakın ne diyor.

Senin aşkınla gönlüm süt limanlık ya Resulallah 
Kalın bu fakîre Müslümanlık ya Resulallah 

İçinizde çok fazla müteşerri olup da bu ne biçim ifade diyen çıkabilir. 
Ama denk geldi ben de naklettim. Neyzen Tevfik de tam bir peygamber 
sevdalısıdır, Peygamber sevendir. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında 
geçer; birkaç kez tövbe etmiş; içmeyi o da istemiyor, ama kurtulamıyor. 
Bazılarının böyle bir takım özellikleri bulunmaktadır. 
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Muhabbet-Muhammed İlişkisi
Muhabbetten Muhammed oldu hasıl,
Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl!

Harika bir beyittir bu; bahis uzar gider; tasavvufun varlık, hilkat gö-
rüşü de bu temele dayanır. Hak Tealâ kudsî hadiste buyurur: “Ben giz-
li bir hazineydim, bilinmeyi sevdim/istedim. Beni bilsinler, tanısınlar diye 
mahlûkatı yarattım.” Hadisin sıhhati tartışılır; ama bu anlamı teyit eden 
başka naslar bulmak mümkündür. Bu ifade tasavvuf düşüncesinin daya-
naklarından birisidir. Cenab-ı Hakk’ın kâinatı yaratış sebebi, O’nun zâtî 
muhabbetidir. Sevmiş de yaratmıştır. Bir bakıma yaratmak sevmek de-
mektir. Bu öyle bir sevgi, öyle büyük merhamet ki; “Allah merhametini 
yüz parçaya ayırdı, bir parçasını yeryüzüne indirdi.” deniyor bir hadiste. 
O bir parçasıyla bütün yaradılmışlar birbirlerini sever; muhabbet eder-
ler. Rahmetinin kalan 99 parçasını kendi yanına ayırdı. O da ahirette, 
kıyamette devreye girecektir. Hakikaten yaratmak sevmektir. Annede de 
İlahî bir özellik vardır. Bir anne ne kadar hasta; zayıf olsa da çocuğuna 
karşı tarifsiz, mantıkla izah edilemeyecek son derece büyük bir sevgi, 
şefkat, muhabbet  besler. 

Hakikat-i Muhammediyye anlayışına göre ilk yaratılan da Resulul-
lah Aleyhisselam’ın ruhu, mânâsıdır. İlk mısra da onu söylüyor. “Mu-
habbetten Muhammed oldu hâsıl.” Allah, sevdi, kâinatı yaratmak istedi ve 
bir nüve olarak Resulullah’ı yarattı. İyi, güzel ama “Muhammed’siz mu-
habbetten ne hâsıl!” Ben Allah’ı seviyorum, peygamberi seviyorum deyip 
de dinin, ahlâkın gereklerine uymuyorsa bu kimsenin yaptığı, kuru bir 
muhabbet iddiasıdır. 

Türklerde Hz. Peygamber Sevgisi
Türklerde Hz. Peygamber sevgisi, çok üst seviyededir. Milletimiz 

“Muhammed” ismini çok sevmiş, onu millî isim hâline getirmiş, Mu-
hammed “Mehemmed” olmuş sonra “Mehmet” diye söylenmiş. Saygı-
dan dolayı “Muhammed” şeklinde telaffuzdan kaçınmışlar. Bütün Mu-
hammed’lere canım kurban. Fakat bunlar son dönemde Arap etkisiyle 
ülkemizde yaygınlaşan bir durumdur. İsmi Muhammed olanlar alınma-
sın, ben bir tarihî süreci anlatmak istiyorum. 

Türk erkek isimleri arasında “Mehmet” en yaygın olanıdır. Ayşe, Fat-
ma da kız isimlerinden yaygınıdır. Şu cümleler rahmetli Nihat Sami 
Banarlı’nın: “Mehmetçik” Türk denen şerefli milletle “Müslümanlık” 
denen samimi imanın potasında yoğruldu. Mehmet ismini o kadar 
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benimsemişiz ki, askerimizin sembol ismi “Mehmetçik” olmuş. Üç kı-
talı bir vatan coğrafyasında doğan Türkiye’ye ait bir terkip, bir olgun, 
bir aziz kompozisyondur Mehmetçik. Mehmetçik, elinde süngüsüyle, 
beyaz hilalli bir al bayrak altında, huduttan hududa koşan efsanevî bir 
isimsiz kahraman. Sulh zamanlarında, süngü yerine sapan kullanan ya-
ğız ve sevimli fazilet adamı.

Bizde peygamber sevgisine o kadar çok önem verilmiş ki; şu hat lev-
hasındaki derin ve ince anlayışa bakın:

Basmasa mübarek kademin rûy-i zemine
Pâk itmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm

Teyemmümü bilmeyeniniz yoktur içinizde, suyun bulunmadığı yer-
de toprakla geçici olarak abdest yerine geçmek üzere yapılan bir işlem. 
Bakınız ne kadar güzel bir anlayış: Eğer Resulullah Aleyhisselam’ın 
mübarek ayağı toprağın üzerine basmamış olsaydı, toprak kimseyi te-
yemmümle temizlemezdi. Şairane bir düşünce! Bu da Hz. Peygamber 
sevgisinin bir güzel tezahürü.

Ahmed Yesevî hazretleri şöyle demiş:

Sünnetlerin muhkem tutup ümmet oldum
Yer altına yalnız girip nûra doldum.
On sekiz bin aleme server olan Muhammed
Otuz üç bin ashaba rehber olan Muhammed.

Ahmed Yesevî de, peygamber sevgisi konusunda önde gelenlerden-
dir. Zaten bahsettiğimiz gibi 8. Hikmetinde bu konuya ağırlık vermek-
tedir. Konumuz sadece 8. hikmet değil ama teberrüken bu hikmetin ana 
fikri hakkında birkaç şey söylemek isterim.

Halvet-Çile
Tasavvufta halvet, çile, erbain çıkarmak diye bir konu vardır. Bir inzi-

vaya çekilme söz konusudur. Uzun bir bahis. İnsanın yaratılışında maddî 
ve manevî unsurlar bulunur. İnsan Cenab-ı Hakk’ın en mükemmel ese-
ridir. Emaneti taşımayı dağlar, taşlar kabul etmemiş; tahammül edeme-
miş; insan kabul etmiştir. Bu emanetin çok çeşitli yorumları var. Şöyle 
de yorumlayabiliriz: İnsanda hem İlahî nefha olan ruh; hem de beden 
sahibi olduğu için dünyevî özelliklerin yuvalandığı nefs vardır. İnsan, 
ahsen-i takvime de çıkabilir; esfel-i safilin’e de yuvarlanabilir. Ahsen-i 
takvim seviyesini kazanabilmesi için yaradılıştan getirdiği nefs dediği-
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miz, her türlü kötülüğün odaklandığı merkezi kontrol altına alması şart-
tır. Hasan-ı Basri “Nefsin senin bileğindir; üstüne binebilirsen seni taşır, o 
senin üstüne binecek olursa öldürür, mahveder.” der. Pek çoğumuz maalesef 
nefsimizin dürtülerinin peşindeyiz. Nefissiz de olmaz. Hırslar, arzular, 
istekler olmasa, dünya hayatını götürmemiz, yaşamamız mümkün de-
ğildir. Esas olan madde ile mânâ arasındaki dengeyi iyi kurmaktır.

Bu denge hakkında Hz. Mevlana, Mesnevî’sinde şöyle bir örnek ve-
rir: “Geminin yürümesi için su lazımdır. Fakat su geminin içini dolarsa ge-
miyi batırır.” Dünyevî nimetler ve ilgiler olacak, tamam ama gemimizin 
de yürümesi lazım. Bu gemi yürüyecek. Su lâzımmış diye onu geminin 
içine doldurursak gemi batar. Yani para, mal, şöhret hırsı, mevki hırsı, 
çeşitli ihtiraslar bunlar bir yere kadar insan için lüzumdur. Ama bunu 
kalbimize koyarsak, hayatımızın yegâne mihveri hâline getirirsek, insan 
manen batar. İşte insanın bu manevî tehlikelerden kurtulması; yüksele-
bilmesi için nefsini hakimiyet altına, kontrol altına alması lazım. 

Bunun da çeşitli metotları var. Bunlardan birisi de halvete girmek, 
çileye soyunmaktır. Tek yol bu değil ama geleneksel olarak bir kısım 
tarikatlarda kullanılmıştır. Üstelik Resulullah’ın hayatında örnekleri de 
vardır. Biliyorsunuz, Resulullah Hazretleri Hıra Mağarası’nda birkaç ay 
inziva hayatı yaşamıştır. Ne olmuş orada? İçine dönmüş; kendini tahlil 
etmiş; dış etkilerden uzaklaşarak vahiy kabul edecek bir manevî geliş-
meyi sağlamıştır. İslamiyet’ten sonra da Ramazan ayının son on günün-
de itikâfa çekilmiştir. İtikâf, Ramazan’da bir mescidin özel bir bölmesin-
de tefekkürle, Kur’an okuyarak vakit geçirmektir. Hz. Ayşe “Resulullah 
hayatı boyunca itikâf yaptı. Onun vefatından sonra da biz devam ettik.” 
buyurmaktadır. 

İşte bir bakıma çile, erbain, yer altına girmek bunun bir benzeridir 
diyebiliriz. Bu durum 10. yüzyıldan sonra sûfilerde bir pratik uygulama 
biçimine dönmüş, Ahmed Yesevî hazretleri de o geleneğe uyarak (her-
halde öyle olmalı) hareket etmiştir. Her konuda Resulullah’a uyma gibi 
bir düşünce de etkili olmuş; böylece güzel bir terkip ortaya çıkmıştır. 
Bugün de Yesevî külliyesinin içerisinde o yer bulunmaktadır. 1995 yılın-
da ben gittiğim zaman henüz inşa hâlindeydi. 

Tarikatlar kurumlaşınca halvet bir düzene bağlandı. Halvet, erbain 
veya çile; üç gün, kırk gün gibi bir süreyi perhizle, ibadetle, tefekkürle 
geçirmek demektir. Mevlevilikte çile 1001 gündür ve dergâhta hizmetle 
olur. Mevlevî mutfağında hem yemek pişer; hem de Aşçı Dede oraya gi-
ren adayları yetiştirir; olgunlaştırır. 18 ayrı hizmet vardır. En sona doğru 
hizmetlerden birisi de tuvalet temizliğidir. Birileri tuvaleti temizleyecek. 
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Medeniyet sembolüdür bu temizlik. Hizmetin değersizi yoktur; ama 
insanlar hepsine izafi bir değer atfetmiştir. Tuvalet temizleme, insanın 
içindeki benlik, gurur, kibir gibi zararlı hasletleri yok etmeye yarayan 
bir şeydir. Başta söylediğim gibi, bütün bunların amacı madde-mana 
dengesini kurabilmek ve insandaki kötü duyguları, nefsanî duyguları, 
kibri, gururu, çekememezliği, benlik duygusunu etkisiz hâle getirmektir. 

Nefsi öldürmek mecazîdir. Nefs öldü mü, insan da ölür. Bizim biyo-
lojik fonksiyonumuzun tezahürüdür. Nefsi öldürmek demek, onu etki-
siz hâle getirmek; kontrol altına almaktır. Aslında bu bize mahsus bir 
şey değildir. Hint dinlerinde de vardır. Bir zamanlar bir kitap okumuş-
tum Üçüncü Göz diye. Budistler o kadar çok manevî temrinlerde bulu-
nuyorlar ki sonunda, nerdeyse insanlarda basiret gözü, üçüncü bir göz 
açılırmış. Dediğim gibi başka dinlerde de var. İnsan neye yoğunlaşırsa, 
neyi çok isterse samimiyetle ve gereklerini yaparsa; şu dindenmiş, bu 
dindenmiş diye bakmadan Cenab-ı Hak onun neticesini veriyor. 

Bizdeki ise sıradan bir nefs kontrolü değil, sonunda Cenab-ı Hakk’a 
vasıl olmak için başvurulan bir yoldur. Bu nasıl bir vuslat? Cibril hadisi-
ni çoğunuz duymuşsunuzdur. Cebrail insan şeklinde gelir ve Resulullah 
Aleyhisselam’a sorar: İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? diye. Allah 
Resulü imanı, İslam’ı bildiğimiz şartlarıyla açıklar ve ihsan nedir soru-
suna “En ta’büda’llâhe ke-enneke terâhu fe-in lem tekün terâhu fe-innehû 
yerâke.” Yani “İhsan Allah’ı görüyormuş gibi kulluk etmendir. Her ne kadar 
sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor” diye cevap verir. “En ta’bude” 
sözünü genellikle ibadet etmektir diye tercüme ederler. Yanlış değil ama 
eksik bir tercüme. Biz ibadet deyince sadece şeklî ibadetleri hatırlarız 
namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Aynı zamanda “en ta’bude”, kulluk et-
men demektir. İnsanlar sadece namaz kılarken mi kul? Sabah kalkıştan, 
akşam yatışa kadar, ömrü boyunca insan kulluğunun idrakinde olması 
lazım. Allah’ı görüyormuş gibi, diyor hadiste. Peki, nedir Allah’ı gör-
memize mani olan? Allah’ı görmek ille baş gözüyle değil; O’nu içinde 
duymak, kendisini O’nun huzurunda bulmak, O’na yakın hissetmektir. 
Allah’ı görmemize mani olan şeyler, deminden beri izah etmeye çalıştı-
ğım nefsimizdir; bizim dünyevî ihtiraslarımızdır; çeşitli iptilâlarımızdır 
ve çeşitli bağlılıklarımızdır. Onları kaldırabilirsek; onları etkisiz hale ge-
tirebilirsek, kendimizi Allah’ın huzurunda hissetmek içten bile değildir. 
“Sen çıkarsan aradan, kalır seni Yaradan” denmiştir. 

İman, İslam, ihsan dinin bütününü ifade eder. İslam ibadetler, iman 
inanç konuları, ihsan ise ahlaktır. En önemlisi ihsan, yani ahlaktır. Dini 
bir ağaca benzetirsek; ağacın kökü ve gövdesi iman, dalları ve yaprakları 
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İslam, meyveleri ihsandır. Meyve ağacı, meyve elde etmek için dikilir. 
Meyve vermiyorsa bahçıvan bir müddet sonra keser; onu odun eder. 
Yunus Emre öyle der:

Kuru ağacı kesip oda yakarlar 
Her âşık olmadı benzer kuru ağaca

İşte dinin amacı bu ve tasavvufun da amacı bunu, bu ahlakı gerçek-
leştirmektir. 

Menkıbelerin Değeri
Yer altına girmenin böyle bir arka planı söz konusudur. Ne kadar 

sürdü Ahmed Yesevî’nin halveti? Tarihî bilgilere göre 73 yaşında vefat 
ettiği kabul edilir ve halveti 10 yıl kadar sürmüş. Yine orada hikmetleri-
ni söylemeye, irşada devam etmiştir. Menkıbeler bunu çok daha uzatır. 
120 sene yaşamıştır der. Ahmed Yesevî’ye ait menkıbeler büyük yekun 
tutar. Onun tarihî hayatıyla alâkalı bilgimiz daha azdır. Menkıbe ve ta-
rih konusunda bir iki söz söylemek isterim. 

Akıl açısından baktığımız zaman menkıbeler destan, efsane, hayal 
ürünü diye görülür.  Pozitivist ve rasyonalist görüş sahipleri bu konulara 
önem vermez, hurafe derler. Menkıbelerde tarih de vardır aslında. Üs-
telik bizim menkıbelerimiz Yunan mitolojisi gibi değildir, mitolojiden 
farklıdır. Mesela Arslan Baba, Resulullah zamanından itibaren emanet 
olan hurmayı yanağının içinde taşımış ve Ahmed Yesevî’ye teslim etmiş-
tir. Bir insan dört asır boyunca yaşar mı? Bu sembolik bir olaydır. Bizzat 
hurma değildir belki o. Resulullah’ın himmeti, Resulullah’ın kendisinden 
sonraki nesillerde devam edecek olan irşat özelliği diye bakmak müm-
kündür. Tabîi ki, tarihî bir kişiliği de var Arslan Baba’nın. Bugün Otrar’da 
onun türbesi önemli bir ziyaret yeridir. Kazaklar arasında meşhur bir söz: 
“Arslan Babka tüne, Hoca Ahmet’ten tile.” Arslan Baba’nın türbesini ziyaret 
et, orada bir gece geçir; ondan sonra Ahmet Yesevi hazretlerinin türbesini zi-
yaret et, ondan da dilekte bulun, şeklinde bir söz yaygındır. 

Menkıbeler konusunda çok hoşuma giden ve birçok yerde kullandı-
ğım, merhum Mehmet Kaplan’ın birkaç cümlesi var, olduğu gibi akta-
rıyorum: 

“Türk kültür ve medeniyetinde Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bay-
ram-ı Veli gibi kendilerini Tanrı’ya adamış ruh adamlarının büyük rolü 
olmuştur. Her Türk şehrinde hatta kasaba ve köyünde bir veya birkaç 
veli (eren) yatar. Onlar ilk Hıristiyan devletinin beşiği olan Türkiye’ye 
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İslamiyet’i yerleştirmişlerdir. Bu manevî kuvvet temsilcilerine halk bü-
yük saygı duyar. Onlara ait pek çok efsane ve keramet anlatılır. Toprağı 
bu nevi insanlar ve onların efsaneleri kutsallaştırır. Bundan dolayı onla-
rın tarihî ve manevî fonksiyonlarını anlayan bir aydın, halk gibi değilse 
bile, kendine göre onlara değer vermelidir. Batı medeniyeti eski Türk 
velilerinin kerametlerinden çok daha akıl almaz, saçma hikâyelerden 
ibaret olan Yunan mitolojisine dayanır... XX. yüzyılın akılcı ve madde-
ci görüşüyle, Türkiye’yi asırlardan beri kutsallık duygusuyla yaşatan ve 
koruyan velileri inkâr ve ihmal edersek, pek büyük bir şeyi kaybetmiş 
oluruz.” (Türk Milletinin Kültürel Değerleri, Ankara, 1977, s. 48)  

Yunan mitolojisi ile bizim menkıbelerimiz arasında ciddi farklar var-
dır. Bizim menkıbelerimiz fazileti öne çıkarır, ahlakî ilkelere riayet eder; 
insanlara manevî bir güç, zevk ve heyecan verir. Yunan mitolojisinde 
envai çeşit entrika, meşru olmayan çeşitli ilişkiler vardır. Bunlar da belki 
bir hadisedir ama, Yunan mitolojisi ile bizim menkıbelerimizi aynı ke-
feye koymamak lazımdır.

Her dağda bir yatırımız vardır bizim. Van’dan Viyana’ya kadar top-
rağı vatan yapan bu insanlardır. Geniş halk kitleleri onlara saygı duyar; 
ziyaret eder. Gerçek veya değil; inanırsak gerçektir. Meselâ işgal zaman-
larında onların önemli işler yaptıkları ifade edilir. Manisa’da bir Ayn-ı 
Ali var, birçok menkıbeleri anlatılır. İstiklal Savaşı sırasında bile halk 
şöyle bir şey rivayet ediyor: Bir gün bir adam erkenden sabah namazına 
gidiyormuş, daha ortalık aydınlanmamış. Bir grup insan geçiyor, biri-
nin ayaklarında zincir var. “Siz kimsiniz?” sorusuna “Ben Ayn-ı Ali’yim, 
öbürü Karaca Ahmet” cevabı gelir. Nereye gidiyorsunuz? Dumlupınar’a! 
Dumlupınar Savaşları, İstiklal Harbi’nin en önemli safhalarından birisi. 

Şimdi buna inanmanın bir zararı yok, aksine faydası var. Görüldüğü 
gibi, bir velinin bulunduğu yerde yeni menkıbeler de türemektedir. Yeni 
menkıbeler de ortaya konmaktadır. Onların kökleri sağlamdır. Hocam 
geldin bize hayalî, efsanevi şeylerden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Ha-
yır, öyle dememek lazım. İnsanların bir aklı bir de duygu yönü var. Duy-
gu reddedilecek bir şey değildir, onun da beslenmeye ihtiyacı var. Yahya 
Kemal’in ifadesine göre tarihî bilgilerin yüzü soğuktur. Ama menkıbede 
daha bir sıcaklık, daha bir etkileyicilik vardır. Büyük halk kitlelerinin 
menkıbelerle beslenmeye her zaman ihtiyacı vardır. Çocuklarımızı ken-
di menkıbelerimizle beslemezsek, onlar He Men, Superman, Avatar 
gibi mitoloji kahramanlarına yönelirler.

Mehmet Kaplan’ın dediği gibi, ilim adamı da belki halk gibi değil-
se bile, bir menkıbenin arka planını incelemek suretiyle nedir, nereden 



ZÜLFİKAR GÜNGÖR

115

kaynaklanıyor, nedir bunun faydası gibi düşünerek ona bir değer vermesi 
lazım. Kaldı ki bizim menkıbelerimizin çoğunun tarihte, küçük de olsa 
bir dayanağı vardır. 

Ben lise yıllarında Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kilit, Anahtar, 
Kapı, Konak serisini okurken, bunlar hayal ürünü mü diye düşündüm. 
Mesela bir tarihî olaydan bahsediyor, önceden bilmiyorum, merak edip 
araştırdım, var. Yazar bir küçük olayı almış, muhayyilesinde zenginleş-
tirmiş, yani romandan tarih öğrenilir. Onlar bir tarih kitabı değil ama 
tarihten hareketle şu anlatmaya çalıştığım hususları öne çıkaran bir 
özellik taşımaktadır. 

Günümüzde Ahmed Yesevî
 Türkiye Ahmed Yesevî’yi 1990’lardan sonra, Sovyetler Birliği yıkıl-

dıktan sonra geniş şekilde keşfetmeye başladı. Ta 1919’da gençliğinde 
Fuat Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabını yazmıştı. 
Önce Türk Tarih Kurumu veya onun matbaası 1960’larda bastı, daha 
sonra Diyanet İşleri onun tıpkıbasımını birkaç defa daha basmaya de-
vam etti. 1991’den sonra ise, yeniden gündeme geldi. 

Çoğunuzun bilmediği birkaç hususu zikretmek istiyorum burada. 
Dîvân-ı Hikmet’ten besteler yapıldı. Namık Kemal Zeybek’in hizmetle-
rinden birisi de Ahmed Yesevî’yi gündeme getirmesidir. Zaman zaman 
çeşitli çalışmalar yapıldı. Onun döneminde benim hatırladığım rahmet-
li Ahmet Hatipoğlu, Dîvân-ı Hikmet’ten hareketle uzunca beste yaptı. 

Daha yeni olarak, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda icra 
edilmiş zikir tertibinde Yesevî hikmetlerinden hareketle yapılmış uzun 
bir eser var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ CD olarak çı-
kardı. Bestekârı Rıza Tekin Uğurel’dir, kendisi Kütahya’da ikamet et-
mektedir. Sayın Başkanımızla da paylaşayım, eser, burada da bir şekilde 
icra edilebilir. Cemal Reşit Rey Salonunda bayağı bir alakadar toplamış, 
klasik tarzda tekke usulünde Yesevî hikmetlerinden olmak üzere güzel 
bir icraydı.

Mustafa Tahralı’nın bu konularla alakalı güzel bir şiiri var, “Kadim 
Mânânın Rüzgârıyla” adlı kitabında yer alır. Akşam bana, denk gelirse 
onu gündeme getir, dedi. Ben de burada söylemeyi düşündüklerimden 
biraz fedakârlık ederek, “Bir Yeniden Doğuş” şiirinden bazı bölümler 
naklediyorum.

Asya’dan koptuğu günden beri, Allah yoluna
Düştü Türkoğlu, başından ulu sevdâ geçti
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Saldı evlâdını bir bir Hoca Ahmed Yesevî
Rûm’a Hak âşığı erler, nice şeydâ geçti
Ölmeden önce ölüm seddini geçmiş Yesevî
Türklüğün çizdi kader hattını, kudsî, ulvî:

Şiirin tamamı uzun, şair bir ara Ahmed Yesevî’yi şöyle konuşturur:

Bilin tevhid olur dertlere derman
Gelin dostlar bugün tevhid edelim
Yaratan varlığı eylemiş ihsan
Gelin dostlar bugün tevhid edelim

 Kulluk eylen cân u dilden Hazret’e
 Hizmet yolu ilter sizi devlete
 Sen, ben diyen vâsıl olmaz vahdete
Gelin dostlar bugün tevhid edelim

                          *

Yoğrulup böylece binlerce gönül «Hikmet» ile
Dilde tevhid yürüyüp kıldı sefer ilden ile
Gāziyân geldi kılıç elde şehâdet umarak
Bâciyan koştu, gönüllerde Hudâ aşkı Burak
Oldular yepyeni bir yurda temel Abdâlân
Kurdular Rûm eli üstünde serâpâ Horasan
Tanrı aşkıyla vatan toprağı yoğrulmuştu
Ve Kızılelma, peşinden koşulan bir kuştu
Uçtu her gün yeni bir ülkeye Allah adına
Erdi uğrunda şehitler yüce Allah katına 

Daha sonra Hz. Mevlânâ’yı, Yunus Emreyi konuşturur, oraları geçe-
lim. Şeyh Edebâlî, Osman Gazi’nin rüyasını yorumlar:

Ulu rü’yâyı eder Şeyh Edebâlî tâbir:

“–Ey oğul, dinle ki, en doğruyu Hak Tanrı bilir
Müjde olsun sana, Allah seni sultan kıldı
Ve cihân ehline evlâdını hâkan kıldı.
Şiir şu mısralarla son bulur:

Türk’ün ahvâli perîşansa ümit kesme Mürîd
Bunca devrin kimi âlâ, kimi ednâ geçti
Ulu rü’yâyı gören göz görür elbet bin kez
O hakîkat gibi rü’yâ, deme hayfâ geçti.
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Bizim kültürümüzde, neslimizde mademki böyle ulu rüya görenler 
var; o türlü rüyalar yine gerçekleşir. Ümidi kesmeyelim diyor ve Ahmed 
Yesevîlerden, onun yolunda olanlardan feyiz alarak devam ediliyorsa, 
işte şu güzel toplantı gibi, kim bilir Türkiye’nin buna benzer yerlerinde 
neler vardır. 

*

Biraz kendimden bahsedeyim. Yirmi sene önce zor şartlar altında 
ben de altı ay kadar Türkistan’da kaldım. Halkı perişan, dindarları çok 
mutaassıp; Sovyet eğitiminde yetişmiş yeni nesiller dine mesafeliydi. 
Ben oraya giderken biraz da Ahmed Yesevî’nin bugünkü torunları, tem-
silcileri var mı yok mu diye görmek istedim. Hastalandım, bir takım 
sıkıntılar oldu; umduğum kadar kalamadan döndüm. Bir ara Aktaş’ta, 
Aykoca İşan adındaki zatı ziyaret ettik. Orada Dîvân-ı Hikmet’ten 
kendi melodisiyle birkaç hikmet okudu, kayda aldım. Biraz kitaplarını 
karıştırdık. Geniş bir arazinin ortasında da Aktaş Mescidi bulunuyor, 
etrafında da 3-4 ev var. Her yerden buraya ziyaretçiler gelmekteymiş. 
Dönüşte de “Türkistan Notları” diye bir kitapçık ortaya çıkmış oldu. 

Deminki sözümü tekrarlayayım: Ahmed Yesevi ve onun yolundan 
gidenlerin heyecanını, ruhunu, onların vermek istediği anlayışı bugün 
canlandırabilirsek ki, bunu yapabiliriz; böylece Anadolu’nun, Rume-
li’nin fethindeki o i’lâ-yı kelimetullah ruhunun tekrar dirilmemesi için 
hiçbir sebep yoktur. Bu temenniyle, bu duyguyla hepinizi hürmetle 
selâmlıyorum.

EK
Mustafa Tahralı’nın iman, ümit ve irfan yüklü şiirinin tamamını, 

baskı sırasında teberrüken buraya alıyorum.

Bir Yeniden Doğuş
Nice yıllar nice Âdem ile Havvâ geçti
Her zaman başka tecellî ile dünyâ geçti
Ne tekerrür bilir eşyâ, ne zaman tekrârı
«Külle yevmin hüve fî şe’n»1 ile eşyâ geçti

1 Kur’ân-ı Kerîm, Rahman Sûresi, 29: “O (Allah) her an bir işte (bir tecellîde)dir.”Bu âyetin 
tefsirinde şöyle denilmiştir: «Cenâb-ı Hak her an diriltmek, öldürmek; aziz  ve zelil kılmak, 
zengin ve fakir yapmak; ölüden diri, diriden ölü çıkarmak; azîzi zelîl,  zelîli azîz kılmak; zengini 
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Yazdı târîhi ilâhî deveran kānûnu
Devr eden hükmüdür aşkın, nice Leylâ geçti
Tâ o Hâbil ile Kābil gününün hükmü sürer
Gerçi yıllar boyu bilmem nice dâvâ geçti
Asya’dan koptuğu günden beri, Allah yoluna
Düştü Türkoğlu, başından ulu sevdâ geçti
Saldı evlâdını bir bir Hoca Ahmed Yesevî
Rûm’a Hak âşığı erler, nice şeydâ geçti
Erdi tevhîde şahâdet getirip cümle diyâr
Ülkeden şöyle uçup Zümrüd-i Ankā geçti
                                *
Ölmeden önce ölüm seddini geçmiş Yesevî
Türklüğün çizdi kader hattını, kudsî, ulvî:

Bilin tevhid olur dertlere derman
Gelin dostlar bugün tevhid edelim
Yaratan varlığı eylemiş ihsan
Gelin dostlar bugün tevhid edelim
Nefs elinden çıkar gelir belâlar
Şirk ü isyan verir cevr ü cefâlar
Hak’la dirliktedir cümle safâlar
Gelin dostlar bugün tevhid edelim
 Var ise tefrika zerre misâli
Âlemi târumar eder celâli
Hak ile buldu her dil istiklâli
Gelin dostlar bugün tevhid edelim
Kulluk eylen cân u dilden Hazret’e
Hizmet yolu ilter sizi devlete
Sen, ben diyen vâsıl olmaz vahdete
Gelin dostlar bugün tevhid edelim
Hak varlığı ezel ebed âşikâr
Kulluğunu ikrar eden etti kâr
Dil mülkünü tevhid kılar bahtiyar
Gelin dostlar bugün tevhid edelim

Yoğrulup böylece binlerce gönül «Hikmet» ile
Dilde tevhid yürüyüp kıldı sefer ilden ile

fakir ve fakiri zengin yapmak gibi bir iştedir. Birtakım hâlleri  giderir ve yerine birtakım hâller 
getirir. Her an nice şeyleri var ve nice şeyleri yok eder…» 
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Gāziyân geldi kılıç elde şehâdet umarak
Bâciyan koştu, gönüllerde Hudâ aşkı Burak
Oldular yepyeni bir yurda temel Abdâlân
Kurdular Rûm eli üstünde serâpâ Horasan
Tanrı aşkıyla vatan toprağı yoğrulmuştu
Ve Kızılelma, peşinden koşulan bir kuştu
Uçtu her gün yeni bir ülkeye Allah adına
Erdi uğrunda şehitler yüce Allah katına  
Tanrı’nın askeri olmuştu bütün Türkoğlu
Ve cihâd üstüne kurmuştu vatan Selçuklu
Oldular Haçlı’ya tevhîd ile yıllarca siper
Garp hudûdunda nöbet bekleyen aslan idiler 
                                *
Bir nifak kurdu kemirmişti bu sağlam yapıyı
Sanki tâlih dönüp örtmüştü mübârek kapıyı
Nice bin cân ile olmuş şühedâ yurdu bu yer
Bir Moğol pençesi altında paramparça düşer
“Aynı hâl üzre de gitmez ki bu devran!” dediler
“Her kemal devri zeval devrine kurban!..” dediler
Sahte ellerdi süren kitleyi rehber yerine  
Düzülen bir sürü put, halkı takar peşlerine

Çâresizdir sürü, olmazsa hakîkî çobanı
Ruh görünmezse tutar meydanı nefsin yılanı
İnhilâl kurdu yıkar birkaç asırlık çınarı
Açılır bir yeni terkip için eller yukarı
Şimdi kim kaldıracak boynu bükük sancağı, kim?
Aşacak kimdi, bu küfr adlı karanlık dağı, kim?
Her zaman aşmaya bir Ergenekon çemberi var!
Tâ ezel insana nefsiyle çekilmiş bu duvar.
Bir taraftan biçilirken saçılır tâne yere
Yed-i kudretle döner yer yine mâmûrelere
                                *
Asya’dan kutlu adımlarla gelir Mevlânâ
Aşkı, feyziyle verir dillere binbir mânâ:

Câna cân oldu Hudâ, aşkı şifâ kıldı bize
Cümle dert gitti, gelip câna devâ kıldı bize
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Aşk makamdır bize, seyran kılarız aşk ile biz
Oldu  yâr aşk bize, aşk dilde safâ kıldı bize
Varlığın sırrını yoklukta bulur âşıklar
Yârimiz aşkta bekā mülkü atâ kıldı bize
İki âlem gözümüzden silinip yok oldu
Fakra erdik de cefâ gitti vefâ kıldı bize
Gönlümüz Şems’e dönük, bezm-i elestten mestiz
Dinle neyden ki yanık bağrı nidâ kıldı bize
Yüce Hakk’ın kulu, Kur’ân ve Nebî bendesiyiz
Rabbimiz kulluğu âlemde sezâ kıldı bize
Bin nifâk içre düşüp yandı cihânın çatısı
Var gönül aşka, Hudâ aşkı rehâ kıldı bize

Aşk ezelden bir emânet ki geçer elden ele
Söylenir nüktesi dillerde gönülden gönüle
Ezelî kāidedir varlığa her an yok oluş
Varoluş sırrı zuhûruyla kanat çırpar kuş
Er gerek koymaya baş şimdi İlâhî emre
Gelir ölmüşlere can vermeye Yûnus Emre
Nice erlerle berâber o gün olmuş rehber 
Seslenir şöylece Yûnus dili mânâ söyler:
 Ey kardeşler gelin Hakk’a

Bugün devran bizim oldu
Koşun aşka, koşun aşka
Bugün devran bizim oldu
Belâ aşktır, devâ aşktır
Güzel câna sezâ aşktır
Ol cânâna duâ aşktır
Bugün devran bizim oldu
Ağyar seven gülmez imiş
Aşka eren ölmez imiş
Yârdan gayri bilmez imiş
Bugün devran bizim oldu
Ol dost için ikrar kıldık
Kulluğunda karar kıldık
Aşk ülkesin diyar kıldık
Bugün devran bizim oldu
Bir mürşide ikrar verdik
Bir özge hayâta erdik
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Hoş kokulu güller derdik
Bugün devran bizim oldu

Aşkla îman yoğurur canları tekrar tekrar
Âl-i Osman’da, nihâyette bu hâl buldu karar
Gece rü’yâda muammâsı biter ahvâlin
Verilir müjdesi Osman Bey’e istikbâlin
Ulu rü’yâyı eder Şeyh Edebâlî tâbir:
“–Ey oğul, dinle ki, en doğruyu Hak Tanrı bilir
Müjde olsun sana, Allah seni sultan kıldı
Ve cihân ehline evlâdını hâkan kıldı
Hem helâlin ola, verdim sana Mal Hâtûn’u
Âşikâr oldu ki, takdir sana yazmıştır onu”

Bağlayıp gönlüne Osman yüce himmet kılıcı
Dikti rü’yâda ayan gördüğü muhkem ağacı
Ulu dallarla serin gölgesi âfâkı tutar
Akar altında sular tâ yedi iklîme kadar…
                                *
Şu cihan ehli o rü’yâ gibi rü’yâ bilmez
Gözlerin gördüğü mâruf nice rü’yâ geçti
Evliyâdır eden ölmüşleri ihyâ biliriz
Gerçi ihyâ ile meşhûr olan Îsâ geçti
Görmeyen Hakk’ı tecellî ile her varlıkta
Yazsa târîh-i cihan, kendisi âmâ geçti
Türk’ün ahvâli perîşansa ümit kesme Mürîd
Bunca devrin kimi âlâ, kimi ednâ geçti
Ulu rü’yâyı gören göz görür elbet bin kez
O hakîkat gibi rü’yâ, deme hayfâ geçti.
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 9
Dr. Hayati BİCE

Araştırmacı Yazar

Ahmed Yesevî ve Yesevîlik Üzerine Çalışmalar
Değerli Yesevî dostları,

Hepiniz hoş geldiniz. Yesevî’nin sofrasından nasibimize düştüğü ka-
darıyla bugün sizlerle Yesevî hakkındaki izlenimlerimi, bazı hikmetleri 
ve UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevî yılı münasebetiyle yapılan ça-
lışmalardan hâsıl olan neticeyi kısaca özetlemek istiyorum.

Programımızın süresi 45 dakika konuşma ve sonrasında da 15 daki-
kalık bir soru-cevap bölümü olarak belirlendiği için bazı konuları sadece 
ana başlıklarıyla geçmek durumunda kalacağım, ama özellikle vurgula-
mak istediğim noktalar olacak. Ahmed Yesevî hakkında ansiklopedik 
bilgi şeklindeki biyografik bilgileri buradaki hazirûn zaten bilmektedir 
genel itibariyle. Sadece Ahmed Yesevî Üniversitesi’nin 2016 yılı boyun-
ca düzenlediği ve şu anda 9. konuğu olduğum bu konferansları gerek 
salona teşrif ederek, gerekse internetteki -youtube’daki- kayıtlardan iz-
leyenler Yesevî ve Yesevîlik hakkında epeyce fikir sahibi olmuşlardır diye 
düşünüyorum. 

Bildiğiniz üzere UNESCO tarafından 2016 yılı Hoca Ahmet Ye-
sevî yılı ilan edildikten sonra ülkemizde hem akademik, hem kültürel 
alandaki faaliyetlerle Ahmet Yesevî ismi gündeme geldi; birçok kon-
ferans, seminer ve sempozyumlar yapıldı. Bu seminerler ve konferans-
lardan önemli bir kısmına sağ olsunlar dostlarımız davet ettiler; katı-
labildiklerim oldu, mazeretlerim nedeniyle katılamadıklarım oldu. Bu 
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faaliyetler arasında özellikle geçtiğimiz yıl bahar döneminde Ahmet 
Yesevî Üniversitesi’nin düzenlediği Ahmet Yesevî Sempozyumu gerek 
katılımcılarının düzeyi gerekse bildirimlerinin niteliği itibariyle seçkin 
bir yer edindi. Yine geçtiğimiz yıl sonbaharda İstanbul Üniversitesi’nin 
düzenlediği uluslararası sempozyum -bildiri kitapları bana ulaştığı için 
bu fikrimi söyleyebilirim- sunulan bildirilerin niteliği ile kalıcı bir Yesevî 
külliyatı oluşturulmasına önemli bir katkıda bulundu. 

Ahmed Yesevî ile ilgili ülkemizdeki ilk sempozyum olan 1993 yılın-
daki etkinliğin bildiriler kitabı yaklaşık 160 sayfalık bir metinden ibaret-
ti ve zannediyorum 15 civarında bildiriyi bir araya getiriyordu. İstanbul 
Üniversitesi’nin 2 büyük cilt olarak yayınladığı sempozyum kitabının 
hacminin 1969 sayfa olduğunu düşünürseniz ülkemizdeki Yesevî kül-
türünün ulaştığı düzeyi takdir edersiniz. Sadece bir sempozyum bildiri 
kitabından söz ediyorum: 1969 sayfa.  Kitaptaki bildirilere baktığımda, 
25 yıldır Yesevîlik kültürü ve Yesevî hakkında araştırma ve incelemeleri 
olan bir insan olarak, yeni bilgilerle karşılaştığımı da memnuniyetle kay-
detmek isterim. Yesevî yılında Hz. Sultan Hâce Ahmed Yesevî yolun-
da benim de hasbelkader, bir küçük hizmetim olsun diye hazırladığım 
Ahmed Yesevî kitabı yine değerli Mütevelli Heyeti Başkanımız Musa 
Yıldız’ın takdiriyle basıldı ve epeyce insana ulaştı. Burada, şu sitemimi 
değil de ricamı ileteyim, bu kitabı değişik yerlerde, arkadaşlarında vs. 
gören insanlar benden bu prestij baskısı eserden talep ediyorlar. Ben 
o talepleri sağ olsun üniversitemizin koordinatörü Halil Ulusoy’a yön-
lendiriyorum. Ama gerçekten her görenin edinmek istediği bu değerli 
eserin artık satışa da sunulması sağlanmalıdır. İşte en son, üç ay önceki 
Ankara Kitap Fuarında gördüm. Fuarda birçok üniversitenin -Boğaziçi 
Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniver-
sitesi- yayın stantları vardı. Ahmet Yesevî Üniversitesi de yayınları ile 
buralarda yer almalıdır. Çünkü insanlar yayınlarınızı edinmek istiyorlar 
ve bildiğiniz gibi size ulaşmakta güçlük çekiyorlar. O nedenle gerek Ah-
med Yesevî biyografisi kitabını, gerekse Divân-ı Hikmet’in abidevî bası-
mını lütfen satışa arz edelim. İnsanımız, Yesevî için yapılan bu yayınları 
hem takdir ediyor, hem de kütüphanelerinde bulundurmak istiyor.

Yayınlardan söz etmişken burada kendilerini anmam  gereken Yesevî 
yolunun âşığı, Yesevî hazretlerinin himmetinin talibi olan değerli dost-
larım var. Onlardan birisi Kırgızistan’da bulunan oradaki Manas Üniver-
sitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan, çok ünlü bir ressamımız 
Mehmet Başbuğ hocamızdır.  Kendisinin Ahmed Yesevî Türbesi’nin 
önünde bir Özbek köylüsünü gösteren bir resmi vardır. Ahmed Yesevî 
diye internette bir arama yapsanız hemen o resim çıkar. Ben o resim 
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hakkında Mehmet Başbuğ hocamızla görüştüm. Dedim “Bakın türbe-
nin önüne bir Özbek çiftçisinin resmini koymuşsunuz. Bu kişiyi, insan-
lar Ahmed Yesevî zannediyorlar.” Dedi ki “Ben o figürü bir Özbekistan 
broşüründeki bir Özbek çiftçisinin suretinden resmettim. Ama öyle al-
gılandı. Ne yapalım?” Ben de “O zaman Ahmed Yesevî hazretlerinin 
temsilî bir resmini yapacaksınız.” dedim. Mehmet Başbuğ o resmi yap-
tı. İşte bu eserin, Yesevî biyografisi kitabının kapağındaki resim ortaya 
çıktı. Sanat yönüyle de değerlendirildiğinde nitelikli bir eser olduğunu 
uzmanlar iletiyorlar. Bu eserine resssamın verdiği isim: “63”. Bu “63”ün 
nedenini Divân-ı Hikmet’e âşina olanlar hemen hatırlayacaklardır. Ah-
med Yesevî’nin 63 yaşında Rasulullah (s.a.s.) efendimizin yeryüzünde 
63 yıldan fazla gezmediğini düşünerek “Ben de 63 yaştan sonra yeryü-
zünde mümkün olduğu kadar az gezmeliyim” dileğiyle uzlete çekilmesi 
kastediliyor: Mehmet Başbuğ’un resmi, Ahmed Yesevî’nin uzlete girdiği 
63 yaşındaki dönemini aktarıyor bize. Başbuğ’un resmi hakkında bazı 
eleştiri yapan arkadaşlarımız da oldu. Dediler ki “Yesevî’yi böyle çok 
asık suratlı düşünceli bir adam olarak çizmiş; daha güleryüzlü, ne derler 
beşuş bir çehre ile olsaydı…”  Buna karşılık, Ahmed Yesevî’nin Divân-ı 
Hikmet’ini okursanız, görürsünüz ki,  Ahmed Yesevî baştan sona bir der-
din adamıdır, dertli bir adamdır. Yesevî’nin derdi nedir? Derdi, kendi 
şahsi kaygıları değildir. Namık Kemal’in meşhur şiirindeki gibi “hüzn-i 
umumi”dir. Hüznünün kaynağı  Müslümanların durumudur. Onun 
kendi zamanındaki, 12. Yüzyıldaki Müslümanların hâline bakarak söy-
lediği o kadar göndermeler vardır ki, şimdi onları sıralasam başlı başına 
bir konferans olur. Burada bu şekilde Mehmet Başbuğ dostumuzu da 
teşekkür ederek anmış olalım. 

Daha sonra, -az önce salonun önünde Muzaffer Şenduran hatırlattı- 
şimdi Allah’ın rahmet iklimine gitmiş olan, Allah’ın rahmetinde olan 
bestekâr Ahmet Hatipoğlu hocamız, “Yesevîyye” adını verdiği  özgün bir 
beste çalışma yapmıştır Hikmetlerin sözleri üzerine. Hatipoğlu, bestele-
rini yaptığı günlerde ben Yalova da hekimlik yapıyordum. Hoca benimle 
irtibat kurdu; bestelemek üzere bazı hikmetleri tavsiye etmemi istedi.  
Ben de ona bazı hikmetleri “Bunlar öncelikle  bestelense, sözleri daha 
anlaşılır, daha uygundur” diye tavsiyede bulundum. Sonuçta  “Yesevîyye” 
adlı bir albüm ortaya çıktı. O sıralar Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge-
nel Sekreteri olan Vahit Erdem, bu besteleri CD olarak sunacaklarını 
söylemişti; ama bürokratik nedenlerle bu gerçekleştiremedi.  O albümü, 
Ahmet Hatipoğlu’nun anısına hürmeten, belki bilemiyorum üniversite 
mi yahut başka bir sivil toplum kuruluşu mu bir CD olarak ebedileş-
tirirse iyi olacaktır. Bu salonda sivil toplum yöneticisi bazı insanları da 
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görüyorum; Vahit Erdem ile muhtemelen irtibatı olan dostlarımız da 
var. Hatipoğlu’nun hikmet bestelerinin de,  gelecek nesiller için kayda 
girmesini bir vecibe olarak görüyorum. 

Yesevî yılıyla ilgili bilançoyu niye yapıyorum? 2016 yılında Ahmed 
Yesevî Türkiye’de gerçekten, bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde gündeme 
geldi. Bugün Google’da arama yaparak gündemdeki  konuları tespit et-
mek mümkün olabiliyor; bir iş ne kadar revaçtadır, değildir, bir arama ya-
parsanız size fikir veriyor. Yesevî için böyle bir arama yaptığımızda Tür-
kiye’de çok ciddi anlamda bir Ahmed Yesevî kültürünün  teşekkül ettiği 
görülür. Bu hizmete katkıda bulunan kurumları burada, bir hakşinaslık 
olması için, sohbetimiz kayda girdiği için bu sohbette de mutlaka anmak  
istiyorum. Çünkü “Marifet iltifata tâbidir” diye bir söz var; ama bu söz 
genelde sözde kalıyor. O nedenle burada, Yesevî yoluna hizmet eden in-
sanları anmam gerektiğine inanıyorum. En büyüğü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bir çok Bü-
yükşehir belediyelerimiz var; bunların kültür daireleri var. Yayınlarından 
izlediğim kadarıyla biliyorum; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür 
A.Ş. diye bir kuruluşu var, yüzlerce nitelikli yayını çıkartmıştır.  Bu ya-
yınlar arasında ben isterdim ki, 2016 yılında bir Ahmed Yesevî Kitabı, 
en azından Divân-ı Hikmet’in  prestij baskısının üniversiteden temin 
edilerek basılması gibi bir faaliyeti olsun.  Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kültür İşleri Dairesi’nin yaptığı işler konusunda hiçbir şey söylemek iste-
miyorum. Neden? Çünkü üzerinde konuşulacak bir icraat yok. 

Burada Yesevî kültürüne hizmet açısından arz etmek isterim. Mer-
sin Büyükşehir Belediyesi, gönül adamı bir insan olan Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz’ın takdiri ile, Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinden 
benim seçtiğim 99 tanesi ile Ahmed Yesevî Hazretlerinin hayat hikâye-
sinin özetini de içeren bir kitabı yayınladılar. Mersin Büyükşehir Beledi-
yesi bir kültür hizmeti olarak bu kitaptan 5000 kadar basarak Mersin’de 
insanlarımıza ulaştırdı. Ankara’da da Yesevî yılının değerini bilen yetkili 
insanlar oldu. Gölbaşı Belediyesi Başkanı Fatih Durmaz, Ahmet Yesevî 
“Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler” isimli bir eser hazırlattı. Bu eser, Divan-ı 
Hikmet’in tam metnini basan Türkiye Diyanet Vakfı Yayıncılık İşlet-
mesi’nde bastırıldı ve Gölbaşı’ndaki bütün lise düzeyindeki öğrencilere 
dağıtıldı. Ahmed Yesevî adına bugün yapılan faaliyetlere baktığımızda, 
belediyelerin bir sokağa, bir mahalleye Ahmed Yesevî ismi vermesi, bazı 
okullara Ahmed Yesevî ismi verilmesi; bunlar da güzel bir şey ama ken-
disine Yesevî hikmetleri ulaşan bir lise öğrencisi, (diyelim ki şu kitaptan 
100 tane lise öğrencisine ulaştı, bunlardan üç tanesi) bu Yesevî denen 
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zat, önemli bir insanmış ve ben bunun mesajlarını alayım dese, işte bu 
kültüre kalıcı bir katkı olacaktır. 

Müzik çalışmalarından söz ederken -Ahmet Hatipoğlu’nu ruhu şad 
olsun andık,- Güney Türkistan’da, Afganistan’ın kuzeyindeki Anthoy 
şehrinde doğan Özbek asıllı dostum Mehmet Sabir Karger’i de unut-
mamalıyım. Kendisi eczacıdır; ama aynı zamanda çok önemli bir mü-
zik adamıdır ve yaptığı besteler bugün Türkiye’de çok insan tarafından 
dinleniyor. Karger’in meşhur bir eseri var ‘’Ana Yurt Marşı’’ diye. Yesevî 
Üniversitesi Sanat Topluluğu korosu da zannediyorum çok çoşkulu bir 
şekilde bunu icra ediyor. ‘’Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. 
Karakalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur.’’ diye başlayan, çok güzel 
bir beste. İşte bu eserin söz yazarı ve bestecisidir kendisi aynı zamanda. 
Mehmet Sabir Karger, 2016 Ahmed Yesevî yılı için 12 tane hikmeti 
bir araya getiren ve Yesevî yılının son haftasına yetiştirdiği -ve müzik 
kayıtları da bugünkü Özbekistan’da yapılan- ‘’Yesevî Vasiyeti’’ isimli bu 
albümü çıkarttı. Şimdi bazen konuşuluyor, -ben ergenlik çağımdan beri 
yaklaşık 40 yıldır konuşuyorum- Türk Birliği, Türk dünyasının kültür 
kardeşliği vb. diye…  İşte bu Türk kültür kardeşliği Ahmed Yesevî gibi 
sembol isimlerin gündeme gelmesiyle, bütün Türk yurtlarında layı-
ğı veçhile anlaşılmasıyla ortaya çıkacaktır. Yoksa  belli salonlarda, belli 
zevat bir araya gelirler; “Türk dünyasının kültürel-ekonomik iş birliği 
için şunu yapalım, bunu yapalım.” diye konuşur konuşur dağılırlar.  Türk 
Cumhuriyetleri bu yıl 25. bağımsızlık yıl dönümlerini bitirdi ve bu kap-
samda yapılanlar-yapılmayanlar hepimizin malumudur. 

Son olarak Yesevî yılı etkinliklerini toparlamak üzere Musa Yıldız 
hocanın bir derdi olduğu için söylemek durumundayım. Yakınlarda 
TRT ekranlarında dizi olarak Yunus Emre filmi oynadı. O dizinin bir 
bölümünde senaryoya katkısı bulunan bir akademisyen olarak, senaryo-
yu inceleyen Mustafa Tatcı’nın önerisiyle şöyle bir sahne sergilendi:  Yu-
nus’un piri Tapduk Emre’ye Türkistan’dan gelen bir derviş grubu bir Di-
van-ı Hikmet hediye etti ve Ahmed Yesevî’nin ismi dervişler meclisinde 
anıldı. YouTube’a girin, bakın, sadece o sahne binlerce kez izlenmiştir, 
yani 3 dakikalık bir klip, bugünkü ve benzeri konferansların yapamadığı 
ölçüde bir tanıtım fonksiyonu yerine getirmiştir.  Bugünün kitle iletişi-
minde çok önemli bir yeri olan film veyahut dizi film; ya da en azından 
animasyon film şeklinde bir Ahmed Yesevî filminin yapılması gerekiyor. 
Ha bu görevi kim yapar, kim bundan nasiplenir, onu bilemiyorum ama 
Ahmet Yesevî yoluna emek veren bir insan olarak şuna inanıyorum: Bu 
bir nasip meselesidir. Bunu yüz kişiye teklif edersiniz; yüzü de öyle der, 
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böyle der; sermaye der, para der, maliyet der, bütçe der ama yüz birinciye 
Allah nasip eder. Bakalım bu yüz birinci kişi kim olacak?  

Süreyi gözönüne alarak birkaç konuya daha kısaca değinmek ihti-
yacı hissediyorum. Ahmed Yesevî’nin hayatı, ailesi ve şecere konusunda 
tartışmalar var. Mesela Yesevî şeceresiyle ilgili, Hazret Sultan’ın soykü-
tüğünün Hz Ali’ye çıkmasıyla ilgili, akademik çevredeki insanlardan 
da bana ulaşan fikirler oldu. Yesevî ailesi ile ilgili çok ciddi yeni veriler 
ortaya çıkıyor. Kazakistan’da, Ahmed Yesevî ailesinin türbeleri, bugün 
Ahmed Yesevî’ye büyük saygısı ve Yesevîlik kültürüne çok değerli des-
tekleri olan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in de 
katkılarıyla, Ahmed Yesevî ile ilgili tüm miras, mimarî kalıntılar, -bunlar 
türbe olabilir, el yazmaları olabilir, şecere tomarları olabilir, soy kütükleri 
olabilir- ortaya çıkartılıyor. Ahmed Yesevî’nin mesela dayılarının türbe-
sinin, annesi Karasaç Ana’nın kabri civarında olduğunu, eşinin adının 
Rukiyye olduğunu ben yeni öğrendim. Yine Kazakistan’da mesela Do-
malak Ana adlı bir kadın evliya vardı. Bu hanımın Ahmed Yesevî’nin 
ablası Gevher Şehnâz’ın torunlarından birisi olduğunu da ortaya çıkan 
bu belgelerden öğrendim. Ahmed Yesevî ailesi ile ilgili olarak eskiden 
bir sis perdesi vardı; yani babası bir İbrahim Ata bilinirdi, annesi Kara-
saç Ayşe Anne bilinirdi; ama amcaları, amcalarının çocukları, diğer ak-
rabaları bilinmezdi. Mesela Yesevîlik’teki tarikat kültürünü anlamamızı 
sağlayan Sufi Muhammed Danişmend adlı bir Yesevî halifesi var. Bilim 
dünyasında bilen bir insana ben rastlamadım ama, Ahmed Yesevî’nin 
ağabeyinin çocuklarından aynı zamanda da Yesevî yolunun halifesi ol-
duğu ve dolayısıyla birebir olarak Yesevîlik tarikatında hem manevî vâ-
ris, hem de aynı zamanda aileden bir insan olduğu kayıtlarla ortaya çık-
mış durumda. Kayda girilmesi için mutlaka söylemek istiyorum: Yesevî-
lik tarikatının esaslarını Mir’âtü’l-Kulûb adlı bir risale ile ortaya koyan 
Sufi Muhammed Danişmend’in, Ahmed Yesevî’nin öz yeğeni olduğu 
bilinmez. Zannediyorum, Mir’âtü’l-Kulûb risalesini bize tanıtan Necdet 
Tosun dostumuzun himmeti ile,  üniversitemiz bu eseri de yayınlayacak. 

Biraz da Divân-ı Hikmet’ten söz etmemiz gerekli. Bundan 10 yıl 
kadar önce Murat Bardakçı’nın yönettiği bir televizyon programı iz-
ledim. Ünlü bir “gazeteci tarihçi” diyebileceğimiz, popüler bir kanalda 
dikkat çeken bir tarih programı yapan bu kişi –kendisi benim de ilk 
yazılarımı yayınladığım Töre dergisinde ilk defa yazı hayatına başladığı 
için özelde bir sempatim de vardı- şöyle bir şey söyledi: “Ahmet Ye-
sevî’nin Türk dünyasında etkisi var; tamam biz bunu inkâr etmiyoruz 
ama…” dedi “Osmanlı coğrafyasında Türkiye’de o kadar da etkili de-
ğil…”  Onun bu tahfifi üzerine Türk Edebiyatı dergisine yazdığım bir 
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makale ile Ahmed Yesevî’nin batı Türk dünyasındaki etkisini delilleri ile 
dile getirdim. Doğu Türk dünyası ile batı Türk dünyasının sınırı nedir? 
Hazar Denizi’dir. Hazar’ın batı tarafında Türkiye’nin de dâhil olduğu 
Oğuz bölgesi, Batı Türkistan’dır, yani Batı Türkiye’dir. Doğu Türkiye ne-
residir? Doğu’daki Türk erlerinin yurdu neresidir? Hazar Deniz’inden 
tutun, Çin Seddi’ne kadar Doğu Türkistan’dır, doğu Türkiye’dir, Doğu 
Türk elidir. Yesevî’nin Batı Türk elindeki tesiri konusundaki makalem-
den haberdar olan Bardakçı,  gazetesinde yeni bir yazı bir yazdı: “Evet” 
dedi, “Ahmet Yesevî’nin Türk dünyasında bir etkisi olmuş; Türkiye’de 
de biraz olmuş ama o kadar da olmamış.” Böylece tevil etti kabul edilir-
se. Şunu söylemek için bu notu belirttim. Osmanlının son döneminde 
matbu eserler gün yüzüne çıktığı dönemde Ahmed Yesevî’nin Divân-ı 
Hikmet’i de 1299 hicri tarihinde Sultan II. Abdülhamid döneminde, 
Şeyh Süleyman Buharî’nin derlemesiyle Der-saadet’de yani İstanbul’da 
basılıyor. Daha önemlisi elimizde 1909 yılında İstanbul’da Hürriyet 
Matbaası’nda basılmış bir kitap var: Kitabın adı: “Tercüme-i Divân-ı 
Hikmet-i Yesevî”.  Tercüme eden şahıs Hasan Şükrü Efendi diye bir zat. 
Hasan Şükrü Efendi ise, Konya’da Bozkır odaklı etkin bir tasavvuf fa-
aliyeti yürütmüş olan Memiş Efendi diye bilinen Halidî tarikatından 
önemli bir zatın Konya halifesi merhum Muhammed Kudsî efendinin 
bir müridi. (Necdet Tosun’un az önce bahsettiğim çalışmasına konu 
olan Mir’âtü’l-Kulûb kitabı İsveç’teki bir kütüphaneden çıkmıştı. Ben de 
o “Tercüme-i Divân-ı Hikmet-i Yesevî” kitabına A.B.D.’deki Princeton 
Üniversitesi kütüphanesinden ulaştım.)  Tasavvufla ilgili olan insanlar 
bilirler. Tasavvufta bir mürşit, bir müridine bir görev veriyorsa, mutlaka 
bir hikmeti vardır. Halidî-Nakşibendî geleneğinden Muhammed Kudsî 
Efendi, Hasan Şükrü Efendi’ye diyor ki, “Evet Divân-ı Ahmed-i Yesevî 
İstanbul’da neşredildi ama Çağatay Türkçesindeki metni anlamada biraz 
güçlük oluyor. Siz bunu İstanbul Türkçesine yaklaştırın ve öyle de bas-
tıralım.” İşte bunun üzerine Hasan Şükrü Efendi, Divân-ı Hikmet’ten 
bazı hikmetleri, Türkiye Türkçesi -yahut İstanbul Türkçesi- ile neşredi-
yor. Tercüme-i Divân-ı Hikmet-i Yesevî diye ve küçük bir kitapçık ola-
rak, 1909’da İstanbul’da bastırmış. Dolayısıyla 19. Yüzyıl sonlarında Ah-
met Yesevî, İstanbul’da hem isim olarak biliniyor; hem de asıl önemlisi 
Divân-ı Hikmet eseriyle de tanınıyor. Osmanlı aydınlarınca biliniyor; 
Osmanlı tasavvuf çevrelerinde konuşuluyor. Ahmed Yesevî’nin “Türk 
dünyasının bütünleştirici sembolü”  sözünü -yahut da bu klişeyi diye-
lim- söylerken laf olsun diye söylemiyoruz. Bazıları böyle iddia ediyor-
lar; diyorlar ki: “Tasavvuf tarihinde bir sürü evliya, hattâ Kutbü’l-aktâb, 
Şeyhü’l-meşayih, Burhanü’l-asfiyâ, Arif-i Billâh yaşamış; tamam yaşa-
mış, evet amenna hepsine saygımız var, fakat bu Ahmed Yesevî’yi niye 
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bu kadar fazla gündeme getiriyorsunuz?” Cevabım kısa olacaktır: Doğu 
ve Batı Türklüğü’nün bu kadar ortak paydası olmayı başarmış Ahmed 
Yesevî gibi bir başkası yok ki… 

Ahmed Yesevî’nin Orta Asya’daki, Türkistan’daki unvanı “Hazret 
Sultan”dır. “Hazret” kutsal insanlara söylenir, “Sultan” da güç sahibi kud-
ret sahibi olanlara işaret eder.  İkisi bir arada “Hazret Sultan” ne demek? 
“Maneviyat ikliminin sultanı olan Ahmed Yesevî” demektir. Hazret Sul-
tan, yine Türkistan’da “Pîr-i Türkistan” (=Türkistan’ın Piri) olarak da bi-
linir. Bu unvanın ilk kez nerede kim tarafından kullanıldığını  da ben 
merak ettim; araştırmacılık biraz bu merakı gerektiriyor. Araştırdım lite-
ratürde, yanıtını bir tevafukla, hiç beklemediğim bir yerde buldum: Ferî-
düddin Attâr isimli ünlü sufi Mantıku’t-Tayr kitabında değişik velilerin 
menakıbını bir araya getirmiştir. Menkıbelerden birisini naklederken 
diyor ki “Pîr-i Türkistan dedi ki, beni dünyaya iki şey bağlıyordu. Birisi 
oğlum İbrahim, birisi de şu çok sevdiğim kır atım. Oğlum İbrahim’i, 
gönül bağladığım evladımı öldürdüler. Ve böylece benim dünyayla olan 
bir bağımı kestiler. Dünyaya olan diğer bağımı da yani o çok sevdiğim kır 
atımı da oğlum İbrahim’i katledenlere ben hediye ediyorum ve dünyadan 
böylece tefrit oluyorum, uzaklaşıyorum. Dünyadan kendimi tecrit ediyo-
rum.”  Ferîdüddin Attâr, bu ibretli anlatıyı kayıt ederken “Pîr-i Türkistan” 
sözünü kullanıyor. Yesevî menkıbesini bilen birisi hemen anlayacaktır ki, 
burada kastedilen “Pîr”, Hoca Ahmed Yesevî’dir. Ferîdüddin Attâr (ö. 
1121 Nişabur) kendisinden 55 yıl önce irtihal etmiş olan Ahmed Ye-
sevî’nin unvanını “Pîr-i Türkistan” olarak eserine kaydetmekle tarihî bir 
iz bırakmıştır. Bir daha diyelim: “Söz uçar yazı kalır.”

Ahmed Yesevî’nin bahsedilen İbrahim adlı oğlunun, Savranlılar ta-
rafından katledildiği menâkıbda kayıtlıdır, işte bu iki bilgiyi bir araya 
getirdiğimizde Ahmed Yesevî’den yaklaşık 60 yıl sonra, Ahmed Ye-
sevî’nin şöhretinin Kazakistan bozkırlarından binlerce kilometre batı-
daki Horasan’da, Nişâbur’da bu şekilde kök saldığını anlıyoruz. Daha 
geçen hafta tevafuken bana ulaştı. Özbekistanlı değerli genç bir dostum, 
Devranbek Tacalioğlu -ki var olsun Özbekistan’da Yesevî ile ilgili ne 
yayınlansa hemen bana ulaştırır- Nevaî’nin bir beyitini gönderdi. Nevâ-
dirü’ş-Şebâb kitabının 492. sayfasında bakın Nevaî dünyanın faniliğini 
anlatmak için şöyle söylemiş: “Türk Piri gibi âlemden eteğinizi silkin.” 
Anlamı şu: Dünya ve dünyalığı eteğinizdeki bir kir gibi görün ve onu 
şöyle bir silkeleyiverin.” Ama kullandığı ifadeye dikkatinizi çekiyorum: 
“Türk piri gibi” diyor. Nevaî malumdur, Orta Asya Türk Edebiyatı’nın 
Türkistan Edebiyatı’nın zirvesi olan bir isimdir. Hatta bağımsızlık dö-
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neminde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in en güzel meydanı Nevaî’nin 
anıtı ile süslenmiştir.

Biz Ahmed Yesevî’nin Türk dünyasındaki yerini, Türk kültüründeki 
önemini vurguladığımız zaman asla -ne diyelim- bir kavmiyetçilik vs. 
gibi yaklaşım sergilemiyoruz. Tarihe, kayıtlara giderek bunu söylüyo-
ruz. Bugün Türk Yurtları arasında, Yesevî fonksiyonu yüklenebilecek, bu 
rolü oynayabilecek başka isimler de elbette var. Meselâ, Bakü’de Şirvan-
şahlar Sarayı’nı herkes mutlaka ziyaret eder.  Ama orada, Şirvanşahlar 
kompleksinin içinde türbesi bulunan Seyyid Yahya Şirvanî hazretlerinin 
Halvetiyye’nin Pir-i sânisi olduğunu rehberler bile söylemiyor; çünkü 
önemini bilmiyorlar.  Seyyid Yahya Şirvanî neden önemli? Halvetiy-
ye tarikatı, Pir-i sâni denilen bu ikinci büyük mürşidi sayesinde bütün 
Anadolu coğrafyasını kuşatmış; bütün Anadolu coğrafyasını aşıp, Suriye, 
Irak, Yemen, Mısır, Cezayir, Fas’daki bütün Halveti kökenli tarikatların 
piri olmuş. Şirvanî, bütün bu tarikata silsilelerinde yer almaktadır. Bu 
zatın türbesini Allah nasip etti ziyaretle şereflendik. Oradaki insanlara 
“Seyyid Yahya Şirvanî kimdir?” diye sormadım, sadece manzaraya bak-
tım. Türkiye’deki Halvetiler, Türkiye’de kendisini Halvetiyye yoluna nis-
bet edenler, mürşitler, dervişler, acaba silsilelerindeki Pir-i sâni Seyyid 
Yahya Şirvanî’nin, Azerbaycan’da Yahya Bakuvî olarak bilinen zatla aynı 
kişi olduğunun farkında mı? İşte bu zatlar bizim coğrafyamızda gönül 
köprülerimizi bir araya getirecek unsurlar. Ahmed Yesevî -yine ruhu şad 
olsun diyelim-, Emir Timur’un büyük himmetiyle inşa edilen türbesi ile 
bu gönül köprülerinin en muhteşemidir. İşte özgeçmişim sunulurken 
bahsedildi, Türkistan’ın hemen her bölgesini ziyaret ettim. Türkiye’de 
malumdur işte, çeşitli tasavvufi ekoller var, bunlar arasında en yaygın 
olanı hangisidir? Nakşibendî yoludur, Nakşibendiyye’dir. Buhara’da ta-
rikatın kurucusu Şah-ı Nakşibend Bahauddin Buharî’nin mürşidi olan 
Seyyid Emir Külal’in, Emir Timur’la sohbet ettiğine dair kayıtlar var. 
Türkistan tasavvufunun temel kaynaklarından Reşahat kitabında da bu 
kayıtlıdır; ama Kasr-ı Arifan’daki Şah-ı Nakşibent Külliyesinin mimarî 
niteliğine ve Timur devri yapılarının mimarî görkemine baktığınız za-
man, çok mütevazı bir mekândır. Bu tevazu asla Şah-ı Nakşibend Baha-
uddin Buharî hazretlerinin manevi bir yüceliğine halel getirmez. Ancak 
Ahmed Yesevî Türbesine bakılınca bütün Orta Asya’da -yani neredeyse 
Moğolistan’dan tutun buraya kadar alabilirsiniz- bütün Türkistan’da, bir 
kompleks oluşturması niteliğiyle, içinde hem mutfağın, hem hamamın, 
hem kütüphanenin yer alması niteliğiyle, bütün nitelikleriyle, en gör-
kemli mimarî yapıdır. Ve bu görkemli türbeyi Emir Timur bizzat kendisi 
sınırlarını göstererek inşa ettirmiştir. Yesevî türbesi bize, kültürel mirasın 
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bugüne aktarılmasında mimarî yapıların niteliklerinin ne kadar önemli 
olduğunu da gösteriyor. Elbette ki Ahmed Yesevî’nin türbesi, küçük bir 
yapı da olsa, Ahmed Yesevî’nin büyüklüğüne halel gelmezdi.  Zaten 200-
300 yıl boyunca yani vefat tarihi olan 1166’dan 1400’lere kadar mütevazi 
bir kabir taşı ya vardı ya yoktu. Ama Emir Timur, bugün ziyaret ettiği-
miz görkemli yapıyı inşa ederek, eğer ki bir günahı varsa tümüne kefaret 
olabilecek bir eser ortaya koymuştur. Çünkü o türbenin kapısında, Mo-
ğolistan’dan gelen insanlar gördüm; Sibirya’dan gelen insanlar gördüm; 
Hindistan’dan gelen insanlar gördüm; Üsküp’ten gelen insanlar gördüm; 
Tataristan, Başkurdistan’dan ve diğer bölgelerden gelen insanlar gördüm. 
Hepsi de Yesevî’ye olduğu gibi Emir Timur’a da dua ediyorlardı.

Komünizm döneminde, insanların Hacc’a gitmesi yasaklandığı için, 
türbenin kapısına göre sol köşesi Hacerü’l-Esved diye öpülüp türbe etrafı 
7 defa dolanılarak yarım Hac sevabı alınacağı umulmuş. Bugün de aynı 
ritüeli yerine getiren insanlar vardır. Türbenin önüne gelip elini açıp dua 
eden insanlar, Komünizm’in katı döneminde psikiyatri kliniklerine kapa-
tılmış. Söylemek istediğim şudur: Ahmed Yesevî’nin o görkemli türbesi, 
Türkistan’a manevî bir kimlik bilinci kazandıran bir eserdir; Türk olma 
kimliğini yaşatan bir yapıdır; Türkistanlı olma şuurunu aşılayan veren 
bir kaynaktır. Türbe içinde, yedi metalin alaşımından dökülmüş büyük, 
devasâ bir Taykazan var. Yesi yakınlarında demir metal işçiliği ile ünlü 
Karnak diye bir kasaba var, orada hazırlanmış kazan ve türbeye getirtil-
miş. Bu kazan, Stalin döneminde bir sergi bahanesiyle türbeden alınarak 
ihtilalden sonra, daha sonra ismi değiştirilip Leningrad yapılan St. Pe-
tersburg’a götürülmüş ve orada kalmış. Kazakistan’ın bütün o Kazak kö-
kenli yöneticileri rica etmişler, zaten müzeye çevrilmiş olan bizim türbe-
mize gönderin bu eseri diye. Fakat gönderilmemiş. Nazarbayev’in üstün 
çalışmalarıyla 1990 yılında o kazan, bir şekilde Kazakistan’a iade ediliyor. 
Kazan türbeye geldiği günleri yaşayan insanlar, bana bunu ağlayarak an-
lattılar. Dediler ki: “Türbe bize verildi, kazanımız geldi, dedik ki Kaza-
kistan bağımsız olacak. Türbeye kazanın dönmesini, bizim ruhumuzun 
dönmesi olarak anladık.”  Bunu anlatanlar, Kazakistan’da ateist sistemle 
yetişmiş kişilerdi. Türbenin türbe içindeki her şeyin böyle bir misyonu 
var. Allah, buradaki bütün dostlarımıza ziyareti nasip etsin isterim.

Şimdi süreyi göz önüne alarak sözlerimi toparlamak istiyorum. Bu-
rada değerli ilahiyatçı hocalarımız da var. Yesevî denildiği zaman şu 
tavırlarla da karşılaşıyoruz: Ya bu Yesevîlik falan da nedir? Bugün ne 
anlamı var bu hikmet denilen sözlerin? Yesevîlik bir tarikattır, sevgili 
dostlarım. Yesevîlik bir tarikattır ve Ahmed Yesevî’de bu tarikatın kuru-
cu piridir. Size burada “tarikat nedir ve pir kimdir?” diyerek bir tasavvuf 
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dersi anlatmayayım. Tarikat dediğimizde önemli olan iki şey vardır. 1. 
Silsilesi olacak bir mürşit denen insanın. 2. O silsileden bir manevi akış-
la size ulaşan bir zikir dersini yapacaksınız. O zikir dersini, -siz buna 
günlük zikir, Farsça tamlamasıyla evrad-ı yevmiye diyebilirsiniz- veya 
zikir kelimelerini tekrar ederek söyleyeceksiniz. Bu zikir sözleri nedir: 
Kelime-i tevhiddir: “La ilahe illallah”tır. Lafza-yı Celaldir: Allah esma-
sıdır. Halvetiyye gibi yollarda değişik esma-yı hüsnalar, Allah’ın güzel 
isimleridir. Siz dersi hergün yapacağınıza söz verirsiniz. Bir silsileye sa-
hip olan icazetli bir mürşide dersiniz ki “Ben bu evrâdı günde 1500 kez 
Lafza-yı Celal tekrarını kabul ediyorum; 300 kez Kelime-i Tevhidi, La 
ilahe İllallah’ı kabul ediyorum.” ve bunu icra edersiniz. Siz bunu icra et-
tiğinizde, sizin ruhanî bedeninizde, ehlinin letaif dediği yerlerde manevî 
açılmalar olur. O silsilenin bereketi sizi kuşatır. 

Ahmed Yesevî bir îr-i tarikattır, mürşid-i kâmildir ve insanlara evrâd 
tarif etmiş; zikrullah talim ettirmiştir.  Divân-ı Hikmet’te de zikrullah 
taliminin işaretleri vardır. İlk okumalarımda Arslan Baba’yı efsanevî 
bir zat olarak anlaşmıştım; sonra Divân-ı Hikmet’te “Arslan Baba beni 
buldu, bana binbir zikri öğretti” sözlerini gördüm.  Anladım ki Arslan 
Baba, Yesevî hazretlerinin mürşididir. Bakın “binbir zikri öğretti” diyor; 
yani bir öğreten varsa bir öğrenen de var. Arslan Baba, Ahmed Yesevî’ye 
öğretti; o da Süleyman Hakim Ata’ya, Sufi Muhammed Danişmend’e 
öğretti. O da Taç Hoca’ya öğretti. O da Zengi Ata’ya öğretti. O da Sey-
yid Ata’ya öğretti, işte bu şekilde günümüze kadar gelir. Seyyid Ata 
demişken onunla ilgili yeni bir bilgi -ve onu da malesef Amerika’daki 
Deweese isimli bir akademisyenin Seyyid Ata ile ilgili makalesinden 
öğreniyoruz-.Seyyid Ata, Özbeklerin Özbek ismini almasına vesile olan 
Özbek Han’a zikir öğretmiş ve ismini de Muhammed olarak koymuş. 
Anlatabiliyor muyum? Maneviyat ehlinin, zahirdeki hüküm sahibi hü-
kümdarlara himmetine de baktığımızda biz Yesevî geleneğinin, daha 
doğrusu Türk tasavvuf geleneğinin farkını görüyoruz. 

Yesevî Tarikatından günümüze ne kaldı? diye soracak olursanız, 
Orta Asya’da dervişler gördüm, Türkistan’da sûfiler gördüm. Bir tanesini 
anlatayım: Kasr-ı Arifân’da bir adam gördüm, şöyle 99’luk bir bir tesbih 
hediye ettim ve dedim ki “Bu tesbihle 100 La ilahe illallah, 100 Besme-
le, 100 Salavat-ı Şerif çekersiniz.” Adam İkinci Dünya Savaşı’nda ayağı 
yaralanmış aksak bir adamdı. Bana şöyle bir baktı, beni omuzlarımdan 
tuttu ve “Ben nice yıl vardır ki, Allah demeden nefes de almadım” dedi. 
“Sen ne diyorsun bana? Bu tesbih dediğin ne?”  demek istedi. Böyle 
adamlar var. Hâlâ var ve iyi ki de var. Ve Komünizm’e rağmen kalmışlar. 
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Bazı insanlar bana şöyle şeyler de söylüyorlar: “Yesevî Hazretlerinin 
himmetinin cari olduğunu biz sizin Türkistan Rüyası kitabınızda gör-
dük. Yesevî himmetinden nasip almak için bize ne tavsiye edersiniz?” Bu 
da kayda girsin diye söylüyorum; çünkü bunun bir benzerini Ankara İla-
hiyat Fakültesi’nin değerli öğretim üyesi Vahid Göktaş hocamız Ankara 
İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayınladı. Ahmet Yesevî kendi dervişleri-
ne şunu tavsiye ediyormuş; O’nun üzerinden size tavsiye etmiş olayım. 
Diyor ki: “Sabah namazını kılın, arkasına diyor Yasin-i Şerifi okuyun. 
Öğle namazını kılın, arkasına Fetih Sûresi’ni okuyun. İkindi namazını 
kılın, arkasına Sûre-yi Nebe (Amme diye bilinen sure) okuyun. Akşam 
namazından sonra Sûre-i Mülkü yani Tebareke diye başlayan sureyi ve 
yatsı namazından sonra da Vakıa Sûresi’ni okuyun…” 

Size açık ve net söylüyorum. 40 gün bunu uygulayıp da “Hâsıl olan 
sevaptan Yesevî ve Yesevî yolundan gelmiş-geçmiş-gelecek bilinen/bi-
linmeyen ne kadar mübarek zevat varsa ruhlarına hediye ettim” dedi-
ğiniz anda, emin olun tesiri halk edilecektir.  Bunun neticesini mutlaka 
siz de fark edeceksiniz. Tesiri halk edecek olan, ne Ahmed Yesevî’dir; ne 
bu sözün size ulaşmasına vasıta olan bu fakir kardeşinizdir. Öğle nama-
zı deyince bir şey daha söyleyeyim. O da -buradaki seçkin topluluğun 
elbette ki kendi özel yaşantılarıyla ilgili en ufak bir yargım yok- sadece 
öğrendiğimden beri uygulamaya çalıştığım bir öğüdünde Yesevî haz-
retlerinden nakil ile Sûfi Muhammed Danişmend  diyor ki “Öğle na-
mazının son sünnetini 4 rekat olarak ve 4 “kul” ile kılın.” 4 “Kul” nedir? 
Kafirun Sûresi, İhlas Sûresi, Felak ve Nas Sûreleri. 

Bu iki hususu şunun için örnekledim: Tarikat, zikir filan deyince şu 
anlaşılmasın: Ahmed Yesevî işte insanları başına topladı; onlara oku-
du-üfledi; böyle hopladı-zıpladı vs. yani bugün değişik tasavvuf tarikat 
grupları ile ilgili değişik şeyler görüyoruz, medyaya da yansıyor maalesef. 
Tasavvuf böyle bir şey değil, işte bakın, müridlerine tavsiyelerini söyle-
dim: Kur’an virdi ve namazın kılınması ve öğle namazının son sünnetini 
4 rekat olarak kılınması ve 4 kul okunası. Haa, bunları okusanız ne olur 
okumasanız ne olur? Ya da şöyle itirazlar da olabilir: Bazı sûreleri bazı 
namazlara tahsis etmek doğru değildir. Böyle rivayetler de kayıtlarda var. 
Ben de biliyorum. Ama bunları bir Yesevî emaneti olarak sizlere bugü-
nün bereketi olsun diye, gönlümden geçtiği için sizlere iletmek istedim. 

Son olarak bir konuyu da aktarıp sözlerimi bitireceğim. Musa Yıldız 
Hocam benden özellikle rica etti; hattâ kürsüde de söyledi: Doktor bey, 
merak ediyorum, bu doktor adam işte tıp okumuş, işte çok iyi ihtisas yap-
mış, sonra da bu Yesevî işlerine filan nasıl bulaşmış? Tabiî, yanlış anlaşıl-
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masın; elhamdülillah, iyi ki de Rabbim lütfetti. Yıl 1990. Diyanet umre 
ekibi ile görevli iki hekimin birisi olarak kutsal topraklara gittim. Şunu 
bilirdim: “Kimi görsen Hızır bil her geceyi kadir bil.”  Bu da Süleyman Ha-
kim Ata’dan gelen bir Yesevî şiarı imiş. “Barça yahşi, biz yaman, eller buğday 
biz saman.” sözü gibi. Bir yatsı namazından sonra, Mescid-i Nebevi’den 
çıkan insanlara bakıyorum; selamlaşıyorum; çünkü orada dünyanın her 
yerinden manevî anlamda çok güzel insanlar oluyor hep. Gidecek olan 
insanlar böyle baksınlar oradaki insanlara, görürler. Babü’s-Selam’dan çık-
tım tam karşımda böyle güzel bir insan gördüm Beyaz elbiseler içinde; 
zayıf, avurtları çökük, ince yüzlü; Türkistan’lıların tipik çenede yoğunla-
şan seyrek sakalları ile. Şöyle kapının çaprazında durmuş bana bakıyor; 
gülümsüyor. Yanımda da bir Diyanet görevlisi arkadaş var. “Dostum, şu 
aksakala gidelim, bir selam verelim.” dedim.  Şöyle yakın mesafedeyiz, 
gittim: “Selamün aleyküm” dedim. “Aleyküm selam” dedi “İsmim Abdül-
mecid Kaşgarî buyurun, Ribatü’l-Hoten’de size bir çay ikram edeyim”. 
Hoten, Doğu Türkistan’da bir şehir. Gittik beraberce dergâhına, çay ik-
ram etti, söz sohbet açıldı. Doğu Türkistan’ı sorduk. Söz tasavvufa, Ah-
met Yesevî’ye geldi. O zat dedi ki “Ben size Divân-ı Hikmet’i vereceğim. 
Götürün Türkiye’de basın.”  Yıl 1990. “Eyvallah” dedik ve aldık geldik. 
Yesevî Hazretlerinin soyundan bugüne intikal etmiş aileler var Türkis-
tan’dan Arabistan’a, onların torunlarından dostlarım, meslektaşım da olan 
arkadaşlarım var. Onlara rica ettim, bir kaç tane Hikmet’i talik yazısından 
latin harflerine aktardılar. Çünkü bana verilen kitap 100 yıllık bir metin, 
taş basması olarak Taşkent’te basılmış. O hikmetleri günümüz diline ak-
tardım, birkaçını dergilerde yayınladık. Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayın Kurulu Başkanı -ismini hayırla analım- Süleyman Hayri Bolay ho-
camız, “Bu hikmetler böyle münferit kalmasın, parça parça olmaz; bunu 
hazırla getir, hepsini basalım” dedi. Böylece 1993 yılında 144 hikmetten 
oluşan Divân-ı Hikmet neşrinin ilk baskısı yapıldı ve o günden bugüne de 
yeni bulunan yazmalardan edinilen hikmetlerle, benim elime ulaşan 256 
hikmetten oluşan bir hikmet külliyatı oluştu. Yesevî Üniversitesi baskısın-
da 252 hikmet vardı. Özbekistan’daki yeni yayınlardan 4 tane daha farklı 
hikmet çıktı. İnşaallah başka bir neşirde 256 hikmeti yayınlayacağız. Kı-
saca Yesevîlik ve Divân-ı Hikmet maceramı böylece özetlemiş olayım.  İl-
ginç bir nokta, daha sonra tekrar o zatla Medine’de karşılaşmak görüşmek 
ve Türkiye’de basılan kitabı vermek istedim. Ancak o zatı bir daha görmek 
kısmet olmadı.  Abdulmecid Kaşgarî eğer yaşıyorsa Allah ömrünü ziyade 
etsin; Rahmet-i Rahmân’a gittiyse, Allah makamını alî eylesin. 

Hepinize teşekkür ediyorum. Sabrınızı biraz da zorladığım için hak-
kınızı helal edin.
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 10
Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hoca Ahmed Yesevî’de İlâhî Aşk
Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim 
Cenab-ı Hakk’a nihayetsiz hamd ü senâlar olsun. Rehberimiz, Pey-

gamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa’ya sonsuz salat u selamlar olsun.
Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 
Hoca Ahmed Yesevî muhipleri, 10 programdır -bu 10.cusu oluyor 

bu salonda- Hoca Ahmet Yesevi’yi anlama yolculuğunu devam ettiriyor. 
Allah’ın lutfettiği, imkân verdiği ölçüde de, bizden sonra bu etkinlik 
devam edecek inşaallah. 

Hoca Ahmed Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, 
Hacı Bayram-ı Velî, Hacı Bektaş-ı Velî, Niyâzî-i Mısrî gibi zevat, bizim 
mana yolculuğumuzun kandilleri mesabesinde; onlar, aynı kaynaktan 
besleniyorlar ve aynı mesajları, farklı coğrafyalarda farklı bir üslupla in-
sanlara iletiyorlar ve asırlardır bu insanlar, yolumuzu aydınlatmaya de-
vam ediyor. Tabi ki anlamak aslında kolay bir iş değil. Bir anlama yolcu-
luğu yapıyoruz ve doğduğumuz andan emanetimizi teslim edeceğimiz 
ana kadar, aslında bu yolculuğumuz devam edecek ve bu yolculuk süre-
since de aslında anlamaya çalıştığımız, bizim var oluş gayemiz; kendimi-
zi tanımak kendimizi tanıdığımız ölçüde de Rabbimizi tanımak. Zaten 
tasavvufi metinlerde çokça geçen “men arafe nefsehü fe kad arafe Rabbehü’ 
sözü bize bunu anlatıyor. Yani kişi kendisini tanırsa Rabbi’ni de tanır. 
Kendisini yanlış tanırsa, o zaman Rabbi’ni de yanlış tanır. Rab adı altın-
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da farklı yönelmelere gider. Çünkü insanın tabiatında, kendisinden daha 
üstün daha değerli gördüğü bir varlığa inanma ihtiyacı var. Bu inanma 
ihtiyacını bir şekilde insan giderecek; sağlıklı bir yoldan gidermesi için 
de Cenab-ı Hak bizleri yarattıktan sonra başıboş bırakmamış, bize pey-
gamberleriyle kendi yolunu ve kendi yolundan sapan yolları göstermiş; 
bize o yolu seçebilecek akıl ve o yola yönelebilecek irade gücünü vermiş. 
Bizi bu yolculukla imtihan ederek kendi huzuruna yeniden kavuşacak 
fertler olarak, dünya sahnesine göndermiş. Vakti gelen dünya sahnesine 
geliyor ve yine vakti gelen dünya sahnesinden çekip gidiyor. Geliş ira-
demiz yok elimizde; gidiş irademiz de yok elimizde. Gelişin zamanını 
da biz tayin edemiyoruz; gidişin zamanını da biz tayin edemiyoruz. İra-
demiz dâhilinde olan bir nokta var, o da bize verilen ömür emanetini 
nasıl değerlendireceğimiz. O noktada da yoldaki işaretler kabilinden 
esaslar var; o esasları hayatımıza taşıyan âlimler var; ârifler var; Mürşid-i 
Kâmiller var. Hoca Ahmet Yesevi de, bu çerçevede bizim milletimizin 
gönül dünyasındaki en önemli isimlerden bir tanesi.

Bir ay önceki konuşmada Muhittin Hocam -bugün burada yok- Ah-
met Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve YÖK üyesi, bu ayın 
konusunun aşk olacağını söyledi. Biz de tamam dedik. Tabii ki aslında 
Hoca Ahmet Yesevi’de aşktan başka bir şey yok. İster aşk kelimesini 
kullansın; ister kullanmasın. Kendinde olan o aşkın tesiriyle söylüyor. 
Şimdi burada bir yarışmanın ödülleri verildi; benim için bu da güzel 
bir tevafuk oldu. Bu kardeşlerimizde Hoca Ahmet Yesevî’ye yönelik bir 
aşk belki vardı; böyle bir yarışma da bu aşkın harekete geçmesine sebep 
oldu ve çok sayıda katılımcı arasından bu kardeşlerimiz dereceye layık 
görüldü. 

“Marifet iltifata tâbidir, müşterisi olmayan meta zayidir.” diye güzel bir 
söz var. Bu bakımdan aslında belki burada yapılan konuşmalar kadar, 
hatta daha da değerli olan bir faaliyet olarak görüyorum bu yarışmayı 
ve Mütevelli Heyet Başkanımız Musa Hocamızı ve buna karar veren 
mütevelli heyet üyelerini acizâne tebrik ediyorum. Bunların devamını 
da talep ediyorum. Yani asıl olan, bu yolun devamını sağlayacak nesil-
ler yetiştirebilmek. Yoksa güzel sözleri okuyoruz; dinliyoruz, salondan 
çıktıktan sonra, eğer bunların bizim gönül dünyamızda kalıcılığı yoksa; 
dışarıya çıktığımız zaman aynı hayat devam ediyorsa; bizde bir iz bırak-
mıyorsa, bu noktada da aslında kendimizi sorgulamamız lazım. Bunun 
için bu genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum; Allah yollarını açık etsin. 
Bunu bir başlangıç ve güzel bir başlangıç olarak görüyorum. Allah gay-
retlerini artırsın; aşklarını artırsın. 
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Aşk kelimesi artık günümüzde, Kapitalist ekonominin tüketim par-
çalarından birisi hâline geldi. Kapitalist ekonomi, çok üretmeye ve çok 
tüketmeye dayalı bir ekonomi olduğu için, tüketim ve üretim için her-
şeyi araç olarak kullanabiliyor. Bunda maddi değer, manevi değer hiç-
bir ayırım olmaksızın hepsinin kullanıldığını görüyoruz. İşte bugün 14 
Şubat Sevgililer Günü diye bir gün, özellikle son yıllarda ülkemizde 
daha da revaç buldu. Yılbaşı ve benzeri günlerde bir bakıyoruz, çılgın bir 
alışveriş eylemi, tüketim hareketi ve aslında senede bir defa gündeme 
taşınan bu günlerde içi boşaltılan kavramlar.

Aşk çok yüce bir kavram, tabi aşkın yüceliğini gerçek âşıkların me-
sajlarını, hayatlarını, okuduğumuz zaman görebiliyoruz. Mesela Hoca 
Ahmet Yesevi’nin Divân-ı Hikmet’ini bu vesile ile biraz tarayayım de-
dim. Önce, herhalde çok fazla aşk kelimesi yoktur, diye düşündüm. As-
lında daha önce okumuştum da, belli bir algıyla okumak çok daha fark-
lı. Şimdi bu gözle bir okudum. Aşk, sevgi, muhabbet gibi kavramların 
neredeyse geçmediği hiçbir sayfa yok. Ama aşk kavramı, sevgi kavramı, 
muhabbet kavramı, salt kelime itibariyle mukaddes kavramlar değil as-
lında; failine göre yani öznesine göre ve nesnesine göre değişebiliyor. 
Yani insanlar neleri sever? İnsanların sevdiği şeyler çok, şöyle düşünelim 
hem, hemcinslerimizden/insanlardan sevdiklerimiz var; hem de belki 
hemcinslerimizden daha fazla sevdiğimiz maddî unsurlar var. Dünyayı 
ve dünyanın içindekilerini seviyoruz. Bakın çok geniş bir kavram oldu 
ed-dünya ve mâ fiha denir, yani dünya ve dünyanın içindeki şeyleri se-
viyoruz. Peki nasıl seviyoruz? Neden seviyoruz? Bu sorular, o sevgiyi ya 
değerli kılan sorular yani bu sorulara vereceğimiz cevaplar veya o sevgiyi 
belki bir engele dönüştüren; belki mana dünyamızda bizim için çok cid-
di bir put diyebileceğimiz seviyeye çıkaran aslında durumlar. 

Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda ve Kur’an-ı Kerim’den beslenen Ah-
med Yesevî gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi erenlerin eserlerine 
baktığımızda, onların sevginin hakikatini bize yansıttığını görüyoruz. 
Şimdi aşk, şiddetli sevgi, aşırı sevgi anlamına gelen Arapça bir kelime. 
Arapçada aşk keliesi ile aynı kökten gelen aşaka diye bir kelime daha 
var. Aşk kelimesinin Arapça’da sarmaşık anlamına gelen aşaka kelimesi 
ile yakın ilgisinin olduğu söylenmektedir. Sarmaşık, nasıl bir cismi bü-
tünüyle kavrarsa; aşk da, insanın kalbini ele geçirdiği zaman, bütünüyle 
o insanı teslim alır; o insanın iradesi, âşık olduğu varlığın iradesinde 
fena bulur. Beşerî aşk da böyle; ilâhî aşk da böyle. Mesela Kays, Leyla’ya 
âşık olduktan sonra Leyla’nın aşkıyla kalbini tamamen ona vermiş; Kays 
kimliğini bile yitirmiş ve Mecnun diye nitelenmiştir. Çünkü, aşk gönülde 
karar kılınca akıl baştan firar eder, diyorlar; akıl gider. Artık âşık, aklına 
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göre hareket eden değil; gönlüne göre, aslında gönlünü verdiği maşuku-
nun yani sevgilisinin arzularına göre hareket eden bir varlık hâline geli-
yor. Bu çerçevede Mevlana’nın Mesnevî’sinde çok güzel bir anlatım var. 
O diyor ki; namaz kılan bir insanın önünden Mecnun geçmiş, namaz 
kılan kişi hemen Mecnun’u tutmuş, yakalamış; görmüyor musun be hey 
adam? Ben namaz kılıyorum, sen benim önümden geçiyorsun? demiş. 
Mecnun demiş ki: Vallahi ben, Leyla’nın aşkıyla senin namaz kıldığını 
fark edemedim; ama sen Mevla’nın huzurunda namaz kılarken, benim 
senin önünden geçtiğimi nasıl fark ettin, onu da ben bilmiyorum, demiş. 

Hoca Ahmet Yesevi, Divân-ı Hikmet’te gerçek âşık, çın âşık diye bir 
tabir kullanmış; bir de yalgan âşık/yalancı âşık diyor. Her şeyin bir ha-
kikisi var; bir de sahtesi var. Bir altın var, bir de altın suyuna bandırıl-
mış, altın rengine boyanmış sahte madenler var. Hangisi gerçek hangisi 
sahte; hangi sevgi gerçek; hangisi sahte; hangi sevgi bizi hakikate ulaş-
tıracak; yâr-i hakiki olan Allah’la buluşturacak; hangi sevgi bizi yâr-i 
hakikîden uzaklaştıracak ve tevhit anlayışımıza halel getirecek. Mesela 
bunu Divân-ı Hikmet’i okuduğunuzda da, Mesnevî’yi okuduğunuzda 
da,  Yunus’un Risaletü’n-Nushiyye veya Divân’ını okuduğunuzda bu-
labiliyorsunuz. Gerçek âşıklar var, sahteleri var; beşerî aşka tutulanlar 
var, ilâhî aşka yakalananlar var veya Allah tarafından yakalananlar var. 
Yani çabalayarak Allah sevgisini elde edenler var; bir de Allah’ın seçip 
de kendisine sevgisini nasip ettiği insanlar var ve bunların farklı teza-
hürleri var. Bu çerçevede bu programın ilerleyen bölümünde Hoca Ah-
med Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’inden bir hikmeti de değerlendirmeye 
çalışacağım. Aşk kelimesinin daha yoğun kullanıldığı hikmetlerden bir 
tanesini seçtim. 

Müslüman’ın en belirgin özelliği Tevhid ehli olması. Eğer Tevhidi-
mize bir halel gelirse yani muvahhid olma özelliğimizi kaybedersek; o 
zaman ne kadar güzel davranışlarda bulunursak bulunalım onların bize 
ahirette bir faydası yok. Etrafımızdakilere faydası olabilir; ama gerçek 
hayat Ahiret hayatı; o hayatta bizim için karşılığı olan ameller, iman sa-
hibi olmamıza ve Tevhid ehli olmamıza bağlı. Tevhidin halel gördüğü, 
yani zarar gördüğü en önemli noktalardan bir tanesi de, sevgi konusu. 
Sevgi, tevhide halel verir mi? Veriyor. Mesela Kur’an-ı Kerim’de, Tevbe 
Sûresi’nde dünya hayatında beraber olduğumuz en yakınlarımız ve bazı 
dünya nimetleri sayılıyor, bunlara duyacağımız sevginin bizi Allah’tan 
ayrı düşürebileceği tehlikesi hatırlatılıyor.  O dünya nimetleri, içinde işte 
huzur bulduğumuz meskenlerimiz, kesada uğramasından yani bozulma-
sından korktuğumuz ticaretimiz, kazandığımız mallar, babamız, eşimiz, 
çocuklarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, aşiretimiz bunlar diyor Allah, 
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“size Allah’tan Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ise o 
zaman Allah’ın azabını bekleyin.” (Bakınız:Tevbe 9/24). Bakın bir Allah 
sevgisi var; bir de gönül dünyamızda Allah sevgisinden daha sevgili ola-
bilen -Allah muhafaza- başka sevgiler var. Kur’an bu konuda bir uyarı 
getiriyor. Bir başka  ayeti kerimede, “Zuyyine li’n-nâsi hubbu’ş-şehevâti” 
şeklinde başlayan ayeti kerimede  insanlara bazı şeylerin sevgisinin veril-
diği ve yoğun bir istekle verildiği belirtiliyor; ama bunun kontrol edilmesi 
gerektiği, bunların fani olduğu  şöyle belirtiliyor: “Kadınlar, oğullar, yük 
yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle 
arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçim-
liğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah katındadır.” (Âl-i İmrân 
3/14), Yani Allahu Teala, bunlar diyor işte altınlar, gümüşler, böyle güzel 
atlar, kadın sevgisi, çocuk sevgisi, yani eş sevgisi, çocuklarımıza duydu-
ğumuz sevgi. Bunlar sevdirilmiştir ama bunlar dünya metaıdır; asıl kalıcı 
olan Rabbinin indindedir, diyor. Bunlara da takılıp kalmamalıyız, dünya 
yolculuğumuzda yani Seyr-i Sülûk, Marifetullahı elde etme yolculuğu-
muzda bu sevgiler bize ayak bağı olabilir.

Peki başka varlıkları hiç sevmeyeceğiz mi? Sevgide bir ölçü, tevhide 
zarar vermeyecek bir ölçü yok mu? İnsan olarak fıtratımızda madem 
değişik varlıklara da sevgi duyma niteliği verilmiş, bunu nasıl kontrol 
edeceğiz? Yine Kur’an-ı Kerim bu çerçevede, bize aslında bir yol çiziyor. 
Mesela müşriklerin putlara olan sevgisinin Allah’ı sever gibi bir sevgi 
olduğu, onların putları Allah gibi sevdiğinden bahsedilirken, müminle-
rin Allah’a olan sevgisinin daha kuvvetli bir sevgi olduğu ifade ediliyor. 
Müminlerin sevgisi için “eşeddü hubben li’llah”/müminlerin Allah’a olan 
sevgisi daha güçlüdür, (Bakara 2/165) deniyor . Müminlerin Allah’a olan 
sevgisi, kâfirlerin putları Allah gibi sevmesinden daha güçlü bir sevgidir. 
Aslında işte burada sevgide bir ölçü veriliyor: Her şeyden daha fazla 
Allah’ı sevmek ve hiçbir şeyi Allah gibi sevmemek. Tevhidimize za-
rar vermeyecek bir sevgi ölçüsü bulmak istiyorsak, bütün varlığımızı 
kendisine muhtaç olduğumuz yegâne varlık olan Allah’ı her şeyden 
çok seveceğiz. Çünkü O olmasaydı hiçbir şey olmazdı ve herşeyimizi 
O’na borçluyuz. Aslında bu sevgi ölçüsü  daha çocukluktan beri bize 
veriliyor. En çok kimi seversin? sorusuna Allah’ı cevabını vermemiz biz-
lere öğretildi. Sonra Peygamberi, daha sonra Sahabe-i Kiramı şeklinde 
bir sevgi önceliği.

Bakın bu ölçü,  bize ta çocukluk dönemimizde verildi. Ama bu sev-
ginin hakikati ne olacak? Gerçek mi bu söz? Bunun ispatı ne? Yani bir 
iddia var ve bir de bunun ispatı gerekiyor. İşte çın âşık/gerçek âşık ola-
bilmek için, Hoca Ahmed Yesevî’nin deyimiyle çın âşık olabilmek için, 
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Allah sevgisinin nasıl olacağı noktasında da bir bilgiye sahip olmamız 
lazım. Cenab-ı Hakk’ın Esma-ı Hüsnası’ndan bir tanesi el-Vedûd’dur. 
el-Vedûd, seven ve sevdiren demektir. Çok sevilen ve sevgiyi yaratan 
Allah’tır. Dünyadaki bütün sevgilerin aslında kaynağı budur. Ama biz 
“müsebbibü’l-esbabla” olayların arasını kestiğimiz için, yani sebepleri 
Yaratanla olaylar arasındaki irtibatı kestiğimiz için, bu sevgilerin ha-
kikatini Allah’tan koparıyoruz. Tevhidimize işte orada halel geliyor ve 
bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Putperestler, putları Allah gibi seven ve sevdiği 
belirtilen putperestler, müşrikler, Müslümanlara karşı, sevgi konusunda 
bir tez ileri sürüyorlar. Onlar diyorlar ki, yani Allah’ı sadece siz mi se-
viyorsunuz? Biz de Allah’ı seviyoruz. Allah sizin tekelinizde mi? Öyle 
ya Allah, Rabbü’l-âlemin; sadece bizim Müslümanların Rabbi değil; 
ister kabul etsin, ister kabul etmesin Allah, bütün insanların ve varlıkla-
rın Rabbi. O, Rabbü’l- âlemin. İşte müşrikler, Allah’ı biz de seviyoruz, 
diyorlar. Kur’an-ı Kerim onların Allah sevgisinin yanlışlığını ve doğru 
sevgiye ulaşmanın metodunu bizlere şu şekilde açıklıyor: Estaizubillah 
“Kul in küntüm tuhibbûnallâhe fe’t-tebiûnî yuhbibkumu’llâhu ve yagfir le-
kum zunûbekum”: “Ey Habibim! Onlara de ki. Eğer siz Allah’ı seviyorsanız 
bana itaat edin de, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İm-
ran 3/31.) Bakın Allah sevgisinin hakikati peygambere tâbi olmakla 
ortaya çıkıyor. Peygamber sallallahü aleyhi ve selleme tâbi olmak, 
Allah’ın bizi sevmesinin sebebi hâline geliyor; artı günahlarımızın 
bağışlanması için de yine Rabbimizin bize gösterdiği bir yol oluyor. 
Peygamber sevgisinin olmadığı bir Allah sevgisi olmaz. Bunun için 
Peygamber sallallahü alayhi ve sellem, bir hadisinde, Allah ve Rasulü 
dünyadaki her varlıktan kendisine sevgili olan kimsenin imanın tadını 
alacağını belirtiyor (Buhari, Kitabu’l-İman 16).

Bakın tevhide bizi ulaştıracak sevginin kodları, Kur’an ve sünnette 
bize yukarıdaki şekilde veriliyor. Eğer böyle olmazsa, şöyle kalbimizi 
yokladığımızda acaba hangi sevgi bizi Allah’tan uzaklaştırıyor ve bize 
Allah’ı unutturuyor? Çünkü bir insan, bir varlığı sevdi mi, onun sevgi-
sinin belirtilerinden bir tanesi, sevdiğini çok anmasıdır. Biz Allah’ı çok 
anıyor muyuz? Mesela Hoca Ahmed Yesevî, seher vaktinde Allah’ı anar-
san; Allah, sevgisini sana nasip kılar, diyor. Tarikat yoluna aşk ile girersen, 
engelleri aşk ile aşarsan, bu yolun akabeleri var, engelleri var, nefis var, 
şeytan var, nefsin yöneldiği yanlış sevgiler var, eğer bunları aşk ile aşarsan, 
ârif âşık olursun, diyor. Bakın çın âşık/gerçek âşıktan sonra bir de ârif âşık 
diyor. Böyle kimse, irfan nazarıyla aşkla buluşmuş ve âşık olmuş kişidir. 
Aşkta bu seviyelere ulaşmak, bir çaba gerektiriyor. Peygamber (s.a.s.)’in 
rehberliğindeki bir aşk yolculuğudur aslında tasavvuf. Niye tasavvuf 
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adıyla ile gündeme geliyor? Çünkü insanlar o kadar dünyevîleşiyor ki, 
Hz. Peygamber ve ashabının, o Allah’a gönülden bağlı davranışlarından 
uzaklaşıyor; dünyaları onları çok meşgul ediyor. Yeniden Hz. Peygam-
ber’in ve ashabının o aşkla dolu yaşantısını gündeme taşıyor bir grup 
insan. Tezkiye-i nefis gibi, tasfiye-yi kalb gibi, zikru’llah gibi, tefekkür 
gibi, Kur’an ve sünnetle bağlantılı kavramları yeniden gönül dünyamıza 
taşıyor. Bunlar olmadan aşk olmuyor; aşkın hakikati ile buluşulmuyor. 
Mesela menkıbede bir anlatı var. İlk anda bize çok ağır gelen bir anla-
tı. Bu anlatıyı Mantıku’t-Tayr adlı eserinde zikrediyor Feridüddin Attar. 
Diyor ki: Pir-i Türkistan’ın hayatta çok sevdiği iki şey vardı. Bunlardan 
birisi kır atıydı, diğeri de oğlu İbrahim’di. Kendini yokladı, baktı ki bu 
sevgiler, Hak yolunda kendisine engel oluşturabilecek. Oğlunun ölüm 
haberini getirene, kır atı hediye verdi de bu bağlardan kurtuldu.” Düşü-
nebiliyor muyuz acaba hangi sevgiler, bizi Allah’tan alıkoyuyor? 

Bir ayet hatırlıyorum; “Ricâlun lâ tulhîhim ticâratun ve lâ bey’un an 
zikrillâhi...” “Alışverişin ve ticaretin Allah’ı anmaktan alıkoymadığı yiğit-
ler vardır.”(Nur 24/37) buyuruluyor. Öyle adamlar vardır ki, onlar ti-
caret yaparlar ama Allah’ı unutmazlar. Onların eli kârdadır ama gönlü 
yârdadır; yâr-i hakiki olan Allah’tadır. Alışverişlerinde O’nun koyduğu 
kuralları unutmazlar. Müminler, sevdiklerini sadece Allah için severler. 
Bakın sevgide tevhide bize ulaştıracak bir başka ölçü, el-hubbu li’l-
lâh’dır yani Allah için sevmektir. Bir kardeşimizi seviyoruz, ‘Seni Allah 
için seviyorum’ dememiz lazım, muhabbetin artması için. Hediyeleşmek, 
sevgiyi arttırıcı bir unsur; yani sevgi yolunda çaba sarf edilmesi gereki-
yor. Çaba sarf etmemiz lazım, kolay elde edilen şeyin kıymeti bilinmez; 
ama zorlukları aşa aşa eğer bir nimete ulaşmışsak, o nimet en değerli 
olan şeydir. İşte gerçek âşıklar da, ne yapıyor? O hakiki aşkı arama yol-
culuğunda birçok zorluklarla karşılaşıyorlar. Hatta öyle oluyor ki canları 
dâhil her şeyi o yolda kaybedebiliyorlar. Mesela Hoca Ahmed Yesevî’nin 
Divan-ı Hikmet’inde yer alan, Her ne kılsan âşık kıl sen Perverdigar, na-
karatlı hikmetinde bu noktaları görebiliyoruz. Mesela bir dörtlükte; 

“Has aşkını göster bana, şükredeyim,
Bıçkı konsa, Zekeriyyâ gibi zikredeyim,
Eyyûb gibi belasına sabredeyim,
Her ne kılsan, âşık kıl sen Perverdigâr...” 

Ey Allah’ım sen has aşkını sadece sana duyulan o aşkı ve senin sev-
diklerini sevme aşkını bana lutfet, bu aşka nail olmak dolayısıyla şükre-
deyim. Çünkü şükür nimeti artırır. Nimeti inkar etmek, küfran-ı nimet 
olmaktır ve nimetin elden gitmesine sebep olur. “Le-in şekertüm le- ezi-
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denneküm” (İbrahim 14/7) buyuruluyor Kur’an-ı Kerim’de. “Eğer şükre-
derseniz nimetimi artırırım” diyor Allah. Allah sevgisinden daha büyük 
bir nimet yok ki diyor Hoca Ahmed Yesevî. O has aşkını bana ver de, 
ben şükredeyim. Hatta gerekirse Hak yolunun has âşıklarından olan 
Zekeriya Peygamber gibi yolunda hızarla biçileyim. Yesevîlik tarikatın-
da Zikr-i Erre diye bir zikir var. Zikir başlayıp da belli bir çoşkunluğa 
ulaştığında, sanki o insan, boynu hızarla kesilen bir kimsenin hırıltı çı-
karttığı gibi, zikretmeye başlar. Buna Zikr-i Erre diyorlar. Hz. Zekeri-
ya’nın hızarla biçilmesi anında, onun zikre devam etmesinden mülhem, 
Yesevîlik tarikatında Zikr-i Erre diye bir zikir var. Şimdi bu dörtlükte 
de aslında, bunu bize hatırlatıyor, diyor ki erre zikri gibi, Zekeriya mi-
sali ne yapayım? Bu yolda canımı feda edeyim. Veya sabır dediğimiz 
zaman akla gelen Eyüp sabrı kıssası var ya. Eyüp sabrı, tabii çok değerli 
bir sabır. Hani bir çömlekçi Eyüp diye birisi varmış. Tam çömleklerini 
hazırlıyormuş, yağmur yağıyormuş; çömlekler kurumadan dağılıyormuş. 
Bir gün böyle, iki gün böyle ellerini açmış, Ey Rabbim demiş, benim 
adım Eyüp ama ben Hz. Eyüp değilim, bende Eyüp sabrı yok, demiş. 
Bana lutfet demiş. Hz. Eyüp, artık hastalık ve çektiği sıkıntılar diline 
vuruncaya kadar yani Allah’ı zikir de zorlaşacak bir hâle gelinceye ka-
dar sabrediyor; sonunda Allah, onun sabrının karşılığında, ayağını yere 
vur oradan çıkacak su seni temizler, buyuruyor (Sâd 38/41-42).  Bütün 
dertlerinden temizleniyor.  O maddi dertlerden temizleniyor ama, Hz. 
Eyüp yine sabrıyla Hak yolunda devam ediyor. İşte Ahmed Yesevî  di-
yor ki, Eyüp sabrı gibi bir sabır bana bu yolda nasip eyle, ne yaparsan 
yap, bana kulun olarak istediğin gibi davran. Zaten benim ne iradem 
var ki senin iradenin karşısında, sen istedin mi her şeyi yaparsın benim 
irade-yi cüz’iyyem mi; senin irade-yi külliyen mi? Tabi ki Allah’ın ira-
de-yi külliyesi. Biz sadece sorumluluğumuzu eda etmek adına, irade-yi 
cüz’iyyemizi kullanıyoruz ve hedefimize doğru yürüyoruz. Hep Cenab-ı 
Hakk’ın dediği oluyor aslında. Yani biz, bizim değimiz oldu, dediğimiz 
zaman bile, aslında O’nun iradesi bizim irademize uygun düşmediğince 
olmuyor. Çünkü her istediğini olduran ve her istediğini öldüren yegane 
güç sahibi Allah’tır; O’ndan başkasında bu güç yok. Hiç kimse, buna 
peygamberler de dâhil, her istediğini yapamıyor; gerçekleştiremiyor. 

Mesela yine Hz. Peygamber’e, sevgi bağlantılı bir uyarı var Kur’an-ı 
Kerim’de. “Ey Habibim diyor, sen sevdiğine değil biz dileğimize hidayet 
ederiz.” (Kasas 28/56). Peygamberimiz, amcası Ebu Talib’in Müslü-
manlığı noktasında çok istekli. Çünkü o, Mekke’de Peygamberimize en 
çok destek olan; Müslümanlara en fazla yardımcı olan bir insan. Ama  
li-hikmetin/Allah’ın hikmeti gereği, iman nasip olmuyor. Allah, pey-
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gamberine diyor ki, sen de kulsun, sen sevdiğine değil, biz dileğimize 
hidayet ederiz. O kulun iradesi, eğer imana yönelmezse, Allah’ın iradesi 
onu ne yapmıyor? İmana yönlendirmiyor. İşte cüz-i irade böyle bir şey; 
arıyorsunuz buluyorsunuz. Men talebe vecede, kim talip olursa bulan odur. 
Rastgele önümüze çıkan bir şey bulduğumuz bir şey değildir. Aradığı-
mız şeyi elde etmek, bulmaktır. Onun için ilâhî aşkın öğretildiği tasav-
vuf yoluna, o yolun rehberi olan Mürşid-i Kamil’in rehberliğine önce 
talib olmak gerekiyor. Tâlib olacağız; mürid olacağız; istekli olacağız ki, 
ilâhî aşk yolculuğunun sıkıntılarına katlanabilelim ve sonunda nimet-
lerine ulaşabilelim. Yoksa bu yolda mesafe kat edilmesi mümkün değil. 

Şöyle diyor Hoca Ahmet Yesevi;

 Aşk yolunda yok olayım Bir ve varım, 
Her ne kılsan âşık kıl sen Perverdigar, 
El açarak dua kılayım Cebbar Rabb’im, 
Her ne kılsan âşık kıl sen Perverdigar. 

Bir ve var olan Allah’ım ben aşk yolunda yok olayım! Ne yaparsan 
yap, beni âşık kıl; el-Vedûd ismine mazhar olan, onun tecellisi ile kalbi, 
masivânın yani Allah’ın dışındaki varlıkların sevgisinden temizlenen bir 
insan olayım. Aşkını bana lutfet. 

Bakın Ahmed Yesevî, istiyor; istekli. Ama aşk aynı zamanda bir dert. 
Aşk hastalığı diyorlar. Ama bu hastalığa tutulan da derman istemiyor; 

Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş 
Burhân arardım aslıma aslım bana burhân imiş

dediği gibi Niyazî-i Mısrî Hazretlerinin. Aşk derdi ile dertlenen bir 
insan, aşkın kendisine nasip olduğu insan, o dertten de memnun kalıyor. 
Beşerî aşk da böyle aslında. Mesela Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun’unda, 
babası Mecnun’u, Leyla’nın aşkından kurtulsun diye hacca götürüyor. 
Kabe ilk görüldüğü zaman yapılan dua makbuldür diye. Babası Mec-
nun’a dua et bu aşk derdinden kurtul, diyor. Mecnun da Kabe’yi görünce 
şöyle niyaz ediyor:

“Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ 
beni

Az eyleme inayetini ehl-i dertten Yani ki çoh belâlara kıl müptelâ beni
Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın Geldikçe derdine beter et müptelâ 

beni
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Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ 
beni”

Mecnun, benim aşka olan müptelalığımı arttır; beni bir an bile ol-
sun aşktan cüda kılma, ayırma, diyor. Aşk derdinin artırılmasını istiyor. 
Çünkü âşık, aşk derdinden memnun olan kimsedir. Babasının beklentisi 
ne? Mecnun’un yaptığı ne? Çünkü babasına göre Mecnun’un hâli hâl 
değil; ama Mecnun’a göre o hâl, hâllerin en üstünüdür ve o hâl, onu 
ilahi aşkla buluşmaya götürecektir.Leyla derken Mevlâ’yı bulacaktır. 
El-mecaz hakikatü’l-kantara diye bir söz var Arapça’da; mecaz, hakikate 
taşıyan bir köprüdür, anlamında. Beşeri sevgi, insanı ilahî aşka taşıyabi-
lir. Fuzulî’nin aşk anlayışı, bu ilkeye dayanır. Dünya hayatında bir insan 
hiçbir varlığı sevemiyorsa, gerçekte o, kalp sahibi değildir. Sevgiden na-
sibi olmayanın, insanlıktan nasibi olmaz. Onun için, ölen hayvan imiş 
âşıklar ölmez, diyor Yunus. Musa Hocamın okuduğu Hikmet’te de yine 
Hoca Ahmet Yesevi aynı konuyu Yunus’dan önce vurguluyor.

Bu ilâhî aşk sarhoşluğu, aslında Divân-ı Hikmet’i taradığımızda kar-
şılaştığımız bazı şarap çeşitleri var. Vahdet şarabı diyor; vahdet küpü di-
yor; mesela elest şarabı diyor. Bu öyle bir şarap ki, içilmeden sarhoş edi-
yor. İbnü’l-Fariz’ın bir Kaside-yi Hamriyyesi var. Onun ifade ettiği hu-
susu, Hoca Ahmed Yesevî de, ondan hemen sonraki dönemde yaşamış 
bir insan, birbirlerine yakın o da aynı noktayı vurguluyor. Çünkü kaynak 
aynı. İbnü’l-Fariz diyor ki, ‘biz sarhoş olduğumuz zaman daha üzüm ya-
ratılmamıştı.’ Üzüm suyundan şarap yapılıyor ya, biz sarhoş olduğumuz 
zaman daha üzüm yaratılmamıştı. Kaside-i Hamriyye’nin ilk beytinde 
şöyle diyor: “Nedir bu sarhoşluk? Elestü bi Rabbiküm hitabının vermiş 
olduğu manevî sarhoşluktur.” Araf Sûresi’ndeki Rabbimizin bize nak-
lettiği, ruhlarımıza hitaben elestü bi-Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil 
miyim? Ruhlar büyük bir aşkla şevkle bela dediler. (Bkz. Araf 7/172). O 
bela sözü, bize aşkın belası oldu. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu 
bela’dan beri. Bela dedik bir kere o yoldan dönmeyiz. O ahdimiz var; 
hayatı hiç kimse için yaşamayız. Ne çocuğumuz için; ne malımız için; ne 
mülkümüz için; ne de başka bir şey için. Hayatı, bela sözünü hatırlayan 
her mümin muvahhid kimse, sadece ve yalnızca Allah için yaşar. “Kul 
inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî li’llâhi Rabbi’l-âlemin” (En’am 
6/162) ayetiyle ifade edilen nokta budur. Yani “De ki benim her türlü iba-
det ve taatım, namazım, orucum ve diğer ibadetlerim kurbanım, hayatım ve 
ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”  Genelde kurban keserken 
okuduğumuz bir ayettir bu. Nüsük kelimesi aslında menasik diye, ibadet 
anlamında yine hac için de kullanılan bir tabir. Her türlü ibadet girer o 
kelimenin içine. Sadece âlemlerin Rabbi olan Allah için yaşanırsa ha-
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yat, değerlidir. Gerçek âşıklar, hayatı Allah için yaşamışlardır. Onun için 
de ölümlerinin üzerinden, maddi ölümlerinin üzerinden bin yıl, bin iki 
yüzyıl, iki bin yıl, üç bin yıl geçen Hak âşıkları hâlâ unutulmazlar. Hâlâ 
anılırlar; hayırla yâd edilirler. Onların aşkları bizler için, birer kandil 
mesabesinde olur.

Mesela Hoca Ahmet Yesevî kendisinden önceki Hak âşıklarını Di-
van-ı Hikmet’inde zikreder. Şiblî’den bahseder; Hallac’dan bahseder; 
biraz önceki örnekte olduğu gibi peygamberlerden bahseder. Çünkü 
gerçek Hak âşıkları, peygamberlerdir. Onların aşkları seviyesine, hiçbir 
kulun aşkı erişmez ve onlardaki aşkı sindirme hâli kolay kolay hiçbir 
âşıkta görülmez. Mesela bunu belki sorularda gelir bir örnekle belirte-
yim. Kaynaklarda Mevlana’yla Şems’in ilk karşılaşması anlatılır. Mev-
lana’ya Şems’in bir sorusu var, o diyor ki: Peygamber mi büyük? Yoksa 
Bayezid Bestamî mi büyük? Soru çok dehşet bir soru. Diyor ki Mevlana 
bu nasıl soru, tabii ki Hz. Peygamber büyük. Ama Şems soruyu sormuş 
arkasını bırakmıyor ve diyor ki, madem öyle, niye Bayezid Bestamî, ‘Ben 
şanımı her şeyden tenzih ederim’ diye bir söz söylerken Peygamber sal-
lallahu aleyhi vesellem ‘Ben günde yetmiş veya yüz defa tövbe istiğfarda 
bulunuyorum.’ diyor. Birisinin istiğfara ihtiyacı var; diğeri kendini yü-
celtiyor, bu nasıl bir şey? Mevlana’nın verdiği cevap müthiş bir cevap; 
Şems’i kendinden geçiren bir cevap; Şems’in teslim olduğu bir cevap. 
Mevlâna diyor ki, ‘Bayezid Bestami maneviyat pınarından bir damla tattı 
o damlanın etkisiyle kendinden geçti ve tasavvuf litarütüründe “şatahat” de-
diğimiz türden bu sözü söyledi.’ Coşkunluk ifadesi, cezbe hâli ne dediğini 
bilmiyor. Denizde boğulmuş, boğulmak üzere olan bir insanın denizden 
başka, okyanustan başka bir şey görememesi gibi bir durum. Sübhane ma 
azame şanî diyor veya Hallac-ı Mansur Ene’l-Hak, ben hakkım, diyor. 
Bu sözler hep aynı katagoride sözler. Ama diyor Mevlâna, ‘Allah Resulu 
(s.a.s.) o maneviyat pınarından her tattığında, onu hazmedip bir üst mer-
tebeye çıktığında, bir önceki mertebesi için istiğfarda bulunuyor. Onun için 
Hz. Peygamber daha büyük.’ Aşkın hâl olarak insanı etkisi altına alması 
söz konusu. Böyle insandan, kolay kolay başkaları faydalanamaz; mec-
zuplar böyledir, mecnunlar böyledir. Ama o aşkı sindirip de aşk maka-
mını elde eden insanlar ise, peygamberlerdir ve onların vârisleri olan 
mürşidi kâmillerdir. 

Mesela Hoca Ahmed Yesevî diyor ki: 

“Hoca Ahmed’in o vahdet şarabından sunasım gelir sizlere, taliblere” 

Şimdi aşk şarabını sunmak demek ilâhî aşkı öğretmek demek. Haz-
metmiş, rehberlik yapıyor; eğer hazmedemeseydi fena makamında kal-
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saydı; yani fena fi’llah’ta olsaydı kendinden geçmiş olacaktı. Fena fi’l-
lah’tan sonra beka bi’llah’a vâsıl oluyor; yeniden bizim aramıza giriyor ve 
bizi tutup -talipsek eğer- o ulvi dereceye doğru yükseltiyor. Süfli arzula-
rımızı kontrol etmemizde bize rehberlik ediyor ve bir dağa tırmanırca-
sına hakikatin zirvesine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, işte 
aşk yolculuğu. Bu yolculuğun rehberlerinden bir tanesi Hoca Ahmet 
Yesevî. Allah mekânlarını cennet eylesin. Onların yolunun hakikatini 
bizlere öğrenmeyi nasip etsin. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in rehberliğini, 
kendi çağlarına kendi insanlarına en doğru bir şekilde taşıyan âlimler-
den, âriflerden toplumlarımızı mahrum bırakmasın. Böyle ârif ve âlim 
insanları her dâim aramızda var kılsın. Bırakalım mı hocam ve bir hik-
met daha okuyalım ve bitirelim. Diyor ki Hoca Ahmed Yesevî:

Gül aşkının diyarında bülbül oldum;
Türlü türlü diller ile nâle kıldım
Bütün işlerden âşıklığı ben zor bildim;
Her ne kılsan, âşık kıl sen sen Perverdigar.

Aşkı değse, kavurup yandırır cânı teni
Aşkı değse, virân kılar biz ve beni 
Aşk olmasa, tanımak olmaz Mevlâ’m seni;
Her ne kılsan, âşık kıl sen Perverdigar.

Cilve kıl sen deli kıl sen şeydâ kıl sen
Mecnûn kıl sen, halka rüsvâ kıl sen 
Mum gösterip pervâne gibi kor ateş kıl sen
Her ne kılsan, âşık kıl sen Perverdigar.
Kul Hoca Ahmed aşktan katı belâ olmaz;
Merhem sürme, aşk derdine deva olmaz;
Gözyaşından başka kimse şahit olmaz;
Her ne kılsan, âşık kıl sen Perverdigar.

Evet mesaj çok; aşk bir deniz, dalarsak çıkılmıyor; ama bir nebze 
Hoca Ahmed Yesevî merkezli, Divân-ı Hikmet merkezli ve aynı yoldan 
beslenen Allah dostlarının mesajları merkezli, tabii ki her şeyden önce 
Kur’an ve Sünnet merkezli bir aşk yolculuğu yapmaya çalıştık. Allah, bu 
yolculuk üzerine bizleri daim kılsın. Hayatımıza bütün dünyaya gelen 
varlıklar olarak İslam üzerine başlıyoruz; dünya hayatının hedefi, İslam 
olarak geldiğimiz bu dünyayı Müslüman olarak terk etmektir. Peygam-
berlerin çocuklarına vasiyeti, Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde belirtiliyor: 
“Vela temutunne illa ve entüm müslimun”, “Ne yapıp yapıp ancak Müslü-
manlar olarak ölün.” (Âl-i İmrân 3/102).
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Allah hepimize kendi sevgisiyle dolu bir kalp, iman üzerine bir ya-
şantı ve vakti saati geldiğinde de kelime-i şehadetle teslim edilen bir 
âkibet nasip etsin. Allah’a emanet olun eğer sorular varsa soru alabiliriz. 

Eklemek isteyen hocalarımız varsa, burada benim doktora danışma-
nım olan Mehmet Akkuş hocam var,  kendisi bir sonraki toplantımızın 
konuşmacısı yetişmemizde katkıları çok fazla. Halil İbrahim Sarıoğlu 
hocam var, Farsça hocam. Hocalarımın huzurunda böyle bir konuşma 
yapmış oldum; onların hoşgörüsüne sığınarak, onlardan aldığımız yine 
ilimle, irfanla. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin. 

Dualarınızda bizleri unutmayın Allah’a emanet olun. Selamün aley-
küm ve rahmetullah. 
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 11
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahmed Yesevî’de Gönül
Muhterem Ahmed Yesevî dostları hepinize hayırlı sabahlar diliyo-

rum, hoş geldiniz.

Bugün konuşmanın başında sunucu arkadaşımız tıp bayramı ol-
duğunu ifade etti.  Biz de bugün nasıl başlasak derken, Tıp Bayramı 
Tıbbiyeliler Günü olduğu için acaba Ahmet Yesevi’yle nasıl bir alaka 
kurulabilir diye düşünürken güzel bir tevafuk oldu. 

Neden? Bu günü doktorlar ve hemşeriler için tebrik etmişti arkada-
şımız. Peki Ahmed Yesevî de doktor mu acaba? Böyle bir ilgi kurabilir 
miyiz? Evet Ahmed Yesevî’yi de gönül doktoru olarak doktorlar arasına 
dâhil edebiliriz. Onun gönül doktoru olmasının ne gibi bir ehemmiyeti 
olduğunu da birkaç kelime ile açmak isterim. Efendim doktorlarımız 
alınmasınlar, tıp dünyası bu sözden incinmesin; ama günümüz tıbbı 
artık insanların vücudunun bütün organlarının tedavisi için çalışmak-
tadır. Hakikaten çok büyük hizmetler yapıyorlar. İnsan sağlığının çok 
daha iyi olması; hayatının güzellik ve rahatlığı için çalışmalar yapmak-
tadırlar. Ama bunlar genelde hep insanın maddi varlığının tedavisine 
yönelik çalışmalardır. Yani bir insanın organlarıyla alakalı; tıp fakültesi 
polikliniklerinde göz, kulak, kalp neyse yani bütün hastalıkların; maddi 
hastalıkların tedavisi bölümleri var. Peki kalp hastalıkları için, tedavinin 
hangi ciheti daha çok gündeme gelmektedir. Onlar da kalbin maddi 
kısımlarıyla alakalı. Oysa bizim kültürümüzde kalbin bir de manevi 
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olan hastalıkları vardır ki, işte bu ciheti tedavi edenlere veya bu konuda 
çalışma yapanlara biz gönül doktorları, mürşid-i kamiller ismini veri-
yoruz. Gönüldeki hastalıkların tedavisi için de demek ki doktorlar var. 
İşte Ahmed Yesevî’yi de böyle bir tedavi ile uğraşan, insanların manevi 
cihetindeki eksiklikleri gideren bir doktor olarak mütalaa edebiliriz. 

Şimdi müsaade ederseniz onun bir dörtlüğü ile başlayacağım ve gö-
nül ile alakalı olan ifadesini arz edeceğim. O şöyle buyuruyor:

Tecellînin makamıdır acayip makam 
O makamda âşıklar kullar dolaşır 
Hangi gönle tecellîsinin nurunu göndersen
Şuursuz olup kendini bilmeden feryat eyler 

Burada bir makamdan bahsediyor ve bu makamın gönül olduğunu 
ifade ediyor. Bu gönülde bir tecellinin olduğundan söz ediyor. Biz Türk-
çemizde kalp kelimesiyle beraber gönül kelimesini daha çok kullanı-
yoruz. Ayrıca Türkçede bir de yürek kelimesi var. Arapça da kalpten 
başka bir de fuâd kelimesi var. Edebiyatımızda ise Farsça karşılığı olan 
“dil” kelimesini daha ziyade kullanıyoruz. Bu kadar değişik kelimeler 
kullanmamız kalbin, gönlün öneminin ne kadar fazla olduğunu göster-
mektedir, diyebiliriz. Şimdi Ahmed Yesevî  bu ifadelerinde, gönüldeki 
bir tecelliden söz etmektedir. Malumunuz bir kudsî hadiste Cenâb-ı 
Hak “Ben yere göğe sığmam; ancak mümin kulumun gönlüne tecelli ederim.” 
buyuruyor. 

Şimdi biz gönül üzerine konuşursak, Ahmed Yesevî Hazretlerinin 
gönle dair ifadelerinden söz edersek, âdeta bugünkü tıp gününün de 
manevî tarafını izah etmiş oluruz. 

Efendim bu gönül konusu bizim edebiyatımızın ta Orta Asya’da Yu-
suf Has Hacip’ten beri üzerinde önemle durulan bir konudur. Kutadgu 
Bilig’de şöyle bir ifade var: 

Tilinni kudezgil, közünnü kudez
Boğuzun kudezgil halal yigil az 

Burada diline sahip çık, gözüne sahip çık, boğazına dikkat et, helal ve 
az ye deniliyor. Dil kelimesi belki lisan olarak da alınabilir; ama esasen 
gönlüne sahip ol, gönlüne dikkat et, gönüldeki sevgilerin veya nefretin 
oluşmasına dikkat eyle, denilmek isteniyor gibi. Çünkü bu gönül, eğer 
tedavi edilmezse hem kişinin kendi karakterine, hem de o şahsın bulun-
duğu toplumdaki ilişkilerine olumsuz tesirleri olabilir.
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Gönül meselesi her şeyden üstündür; ele alınması gereken bir husus-
tur. Çünkü ayet-i kerimede de şöyle buyruluyor:

  “Velâ takfü mâ leyse leke bihi ilmün inne’s-sem‘a ve’l-basara ve’l-fu’âde 
küllün ulâike kâne mes ‘ûlâ”

 “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü 
kulak, göz ve kalp/gönül bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ Sure-
si, 36. Ayet.).   

Edebiyatımızda gönül üzerine bir çok şiirler yazılmış, deyimler oluş-
muştur. 

Bahtî mahlasıyla şiirler yazan Sultan I. Ahmet gönlün, dilin bir ülke 
kadar geniş olduğunu ifade için, “ İklîm-i dil mamûr olur, ezkâr-ı zik-
rullah ile” diyor. İklim-i dil, gönül ülkesi demek. O, gönlü bir ülkeye 
benzetiyor. Allah’ı zikrederseniz bu gönül ülkesi sağlamlaşır; diye ifade 
buyuruyor. Gönül ülke olursa, ülkenin de bir sultanı olduğuna göre o 
sultan kimdir? O sultan, Allah’tır. 

Bazı deyimlerimizde de gönül sıkça geçmektedir. “Gönlü dar olmak”, 
“gönlü geniş olmak”,  “gönlü zengin olmak” bunlardan sadece birkaçıdır. 
Şüphesiz gönlün darlığı, genişliği, zenginliği denildiği zaman manevi 
bir cihetten söz edilmektedir. Yoksa kastedilen gönlün maddi tarafı de-
ğildir. 

Tasavvufî eserlerde aynanın kirlenip paslandığı gibi, gönül aynasının 
da zamanla paslandığından söz etmektedirler. Peki gönülde böyle bir 
kir pas varsa bu nasıl parlatacağız? Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretle-
ri diyor ki: Onun saykalı, cilası ittiba-ı şeriatle olacak; dinin emirlerini 
tam yaşayacak ve nazar-ı ibretle olacak. İbret nazarı ile olaylara bakacak. 
Yumuşak huylu ve hayalı olacak; zühd ü taatlı olacak. Yani ibadetini tam 
yapacak ve insanların olumsuzlarına iştirak etmeyecek ve zikr ü fikir ile 
meşgul olacak. 

Bu ve benzeri değerlendirmeler edebiyat ve kültür dünyamızda sıkça 
yer almaktadır. 

Yine Ahmed Yesevî’den devam edeceğiz:

Ey gönül işledin günah asla pişman olmadın
Sûfîyim deyip laf edip yârin tâlibi olmadın
Yazık ömrün geçti bir an giryân olmadın
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Sûfî-nakş oldun velî aslâ Müslüman olmadın (AYÜ, s.240)1

Şimdi burada gönlüne hitap ederek, günah işlediğini ama pişmanlık 
duymadığından; laf olarak sofuluktan söz etmekle birlikte Allah’a talip 
olmadığını ifade ediyor. Yazık ömrüm geçti bir an giryân olmadın, ömür 
geldi geçti hiç de bu kötü duruma ağlayıp sızlamadın.  Görünüşte bir 
sûfî gibiydin ama yaşantında bir Müslüman gibi yaşamadın. Bunu neye 
bağlıyor gönüldeki olan muhabbet eksikliğine.  Onun için Ahmed Ye-
sevî, nefsi ölü gönlü diri olanlardandır. Onun gönül aynası mamur ve 
parlak, nefsini öldürmüş ama gönlü diri kalmış insanlardan olarak zik-
rediliyor. Çünkü nefs insanı zamanla bütün hareketlerini kontrolü altına 
alıyor, Allah’ın razı olmayacağı amellere sevk ediyor. 

Ahmed Yesevî bir başka şekilde yine gönlün katılığından söz ederek 
şöyle diyor:

Gönlüm katı dilim acı özüm zalim
Kur’an okuyup amel kılmıyor sahte âlim
Garip canımı harcayayım yoktur malım
Haktan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte (KE, I. Hikmet, s. 50)

Yani ahirette azab-ı elîme düçar olmadan bu dünyada pişmek gere-
kiyor. Bunun için de katı kalpli olmamak gerekir. Katı kalp, gerçekten 
insanın insanlığını zayıflatan bir husustur. Yani bir takım gıda eksiklik-
leri insanın bedenini zaafa uğrattığı gibi, gönlün katı olması da merha-
met duygularına ve insani davranışlarına etki ediyor. 

Yunus Emre de aynı şeyleri söylüyor:
 Dürüş kazan ye yedir bir gönül ele getir
Yüz Kâbe’den yeğrektir bir gönül imâreti 

“Dürüş kazan ye yedir” diyor. “Dürüş”, çalış demek; “kazan” insan ça-
lışıp kazanacak ama çalışıp kazandıklarını kendi yediği gibi başkalarına 
da yedirecek. Bazen çok basit ikramla bir gönül kazanılabilir. Gönül ka-
zanmak, gönül elde etmek, birinin gönlüne girmek, gönlünde taht kur-
mak, nafile olarak yapılan Kabe ziyaretinden daha iyidir. 

Evet gönül konusu gerçekten nice şairlerimizin, mutasavvıflarımızın 
her vesile ile öne çıkardıkları husustur. Gönlün pak ve sağlam kılınması 

1 Konuşmada geçen şiirler için bkz.: Divân-ı Hikmet, Hoca Ahmed-i Yesevî, Ahmet Yesevî Üni-
versitesi Yayınları, Ankara 2016. (Metinde kısaca AYÜ olarak gösterilmiştir.) Kemal Eraslan, 
Ahmed-i Yesevî, Divan-ı Hikmet, Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993. (Metin-
de KE olarak gösterilmiştir.)
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onların hakikaten en çok üzerinde durdukları husus olmuştur. Sivaslı 
Mutasavvıf şair Şemsettin Sivasî’nin çok güzel bir ifadesi var, diyor ki:

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hak 
Pâdişâh konmaz saraya hâne mamûr olmadan 

Gönülde yer eden başka sevdaları çıkar ki Hak Teâlâ orada tecellî 
etsin. Nasıl padişahlar, mamur olmadan saraya girmezse, kainatın Rabbi 
olan Allah (c.c.) hazretlerinin gönlümüzde tecelli etmesi için de, kalbi-
mizin manen temiz olması icap eder. 

Ahmed Yesevî Hazretleri de bunu söylüyor. Onun gibi tasavvuf yo-
lundan gidenlerin ortak paydası bu: Gönül hanesini mamur eylemek, bir 
takım çirkaptan, manevi kirlerden arındırılmasıdır.

Bir hadiste de şöyle buyruluyor:

   “Su isabet ettiği zaman demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır. 
Sahabi-i kirâm O taktirde kalplerin cilası nedir? Yâ Rasûlallah.” dediler. 
Hz. Peygamber (s.a.s.): Ölümü çokça hatırlamak ve Kur’ân okumaktır.” bu-
yurdu. 

Demek oluyor ki demirin paslandığı gibi bir takım hatalar yüzünden 
insanın kalbi de paslanıyor. İşlemiş olduğumuz günahlarla, bir takım 
kötü huylarla, ilişkilerimizin yanlışlığı ile insanî duygularımızın zayıfla-
masıyla, gönül hanesinde, gönül evinde paslar oluşuyor. Bunun cilası da 
ancak Kuran’dır, zikrullah’tır, diyor Peygamberimiz.  

Ahmed Yesevî Hazretleri de şöyle söylüyor:

“Talibim” ben söylerler vallah billah nâ-insaf
Nâ-mahreme bakarlar gözlerinde yok insaf;
Kişi malını yerler gönülleri değil sâf  (KE,XI I. Hikmet, s.117)

Haksız yere birinin malını yemenin, gönlün saf olmadığının işareti 
olarak gösteriyor Ahmed Yesevî.   İnsan saf, temiz gönüllü, temiz kalpli 
olsa demek ki, böyle bir yanlış harekete hiçbir zaman girişmeyeceğini 
ifade ediyor. Ve yine:

 Zâkirim deyip ağlarlar akmaz gözünden yaşı 
Gönüllerinde gamı yok her an ağrıya başı
Düzen hile kılarlar mâlum Huda’ya işi (KE,XI I. Hikmet, s.117)

Ahmed Yesevî, zikir kalbin pasını gidereceğini söylüyor ama bunda 
da samimi olunmasını tavsiye ediyor. Cenab-ı Hak bizim yaptığımız her 
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şeyden haberdar değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? Elbette. O her şeyi bi-
liyor; hileli iş yapan kişilerden Allah Teâlâ her an haberdar ama bunların 
gönüllerinde hiçbir ızdırap söz konusu değil.

Yesevî hazretleri bir başka sözünde ise, suretâ sema etmenin, riya ile 
saf ve temiz bir kalple yapılmayan ibadetin Allah katında makbul olma-
dığını ifade eder:

Kendinden geçmeden raks u sema kılmak hatâ
Sübhan Rabbim ona kılmaz iman atâ
Tâat kılsa gönülleri kılmaz safâ
Riya kılıp raks u semâ kıldı dostlar (KE,XXIV. Hikmet, s.177) 

Yaptığı ibadet onun gönlünü hiçbir zaman inceltmiyor, gönlünde 
tesir meydana gelmiyor, gönlü kap katı olunca tavır ve davranışlarında 
iyi netice vermiyor. Onun için o, bütün ibadetlerde, ihlaslı olunmasını 
istiyor ve riya ile tutulan oruçların, kılınan namazların kabul olunmaya-
cağını ve böyle kişilerin son nefeslerinde imansız gideceğini söylüyor:

Oruç tutup halka riya kılanları 
Namaz kılıp tespih ele alanları
Şeyhim deyip başka bina kuranları
Son deminde imanından cüda kıldım (KE,XIII. Hikmet, s.131)

Yunus Emre de hemen hemen aynı şeyi söylüyor:

Sûfiyem halk içinde tespih elimden gitmez
Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
 

Yunus Emre yukarıdaki beyitte, kendisiyle hesaplaşıyor; halk içinde 
gezerken sofuluk taslayıp, elinden tespihi düşürmediği hâlde, hareketle-
rinde dürüst davranamadığından şikayetçi oluyor. Diliyle marifete dair 
güzel sözler söylediği hâlde kalbinin bunları kabule yanaşmadığından; 
gönlünün hastalığından şikayet ediyor. Bu hastalık riya hastalığıdır. 

Demek ki Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Eşrefoğlu 
Rumî, Niyazî-i Mısrî -bunları çoğaltabiliriz- hepsinin ortak olarak ifa-
de ettikleri yapılan işin, ibadetin, amelin ihlaslı olması, samimi olması ve 
gönlün tertemiz kılınmasıdır. 

Muhabbet eksikliğinin sebebini mutasavvıflar gönülde dünyanın ve 
dünyalıkların fazla yer etmesinden mütevellit olduğunu ifade ederler. 
Eğer Allah sevgisinden başka sevgiler kalbimizde çokça yer edip, ha-
reketlerimizi rıza-i ilâhiyyeye uygun bir şekilde yapmazsak o taktirde 
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gönlün başka sevgilerle dolduğu anlaşılır. Bunu Mevlana da bir misalle 
şöyle anlatmaktadır: Bir geminin yüzmesi su ile mümkündür. Ancak 
eğer su geminin altında olursa bu mümkündür. Şayet bir delikten sürekli 
su alırsa gemiyi yüzdüren suyun onu batıran unsur olduğunu görürüz. 
İnsanın da dünya sevgisi, dünyaya olan ilgi ve alakası ne kadar çok gön-
lüne girerse, gönlü artık gittikçe kararır ve kalbi tamamen kaskatı kesilir. 

Ahmed Yesevî Hazretlerinin konuyu başka şekillerde ele aldığını da 
görüyoruz. O, her şeyde samimiyeti öne alıyor, riyadan kesinlikle uzak 
olunmasını, riyanın amellerimize bulaşmamasını, nefse hâkim olunma-
sını ve nihayet nefsin terbiye edilmesini tavsiye ediyor. Müslüman’ın 
ibadet ve tâatlarında ihlaslı olması için, nefsin yolundan gitmemesi  ge-
rekir. Nefsin yoluna giren kişinin, rüsva olacağını, dolayısıyla kalp tas-
fiyesi ve nefis tezkiyesinin ne kadar önemli olduğu hatırlatılır. Çünkü 
Yusuf Suresi 53. ayette de ifade edildiği gibi Rabbimizin merhameti 
olmazsa, nefis daima kötülüğü emr eder. Bundan dolayı mutasavvıflar, 
nefis terbiyesine önem vermişlerdir.  Yesevî Hazretleri de bu hususa şöy-
le dikkat çekiyor:  

Nefs yoluna giren kişi rüsvâ olur
Yoldan azıp gezip tozan şaşkın olur
Yatsa kalksa şeytan ile yoldaş olur
Nefsi tep sen nefsi tep sen ey bed-girdâr  

Daima kötülüğü emr eden nefsin yoluna giren rezil ve rüsvay olur. 
Sırat-ı müstakimden sapar ve yolunu kaybetmiş şaşkın hâline gelir. Böy-
le olan kimse hayatının tamamında şeytanın yoldaşı ve arkadaşı olur. Bu 
duruma düşmemek için nefisle mücadele etmeli; onu tepmeli.

Nefsin seni son deminde gedâ kılar
Din evini yağmalayıp harap kılar
Öldüğünde imanından ayrı kılar
Akıllı isen kötü nefisten uzak dur

Nefsin seni son deminde gedâ kılar. Yani ölüm anına kadar kulluğu 
tam yapmaz, hayır ve hasenatta bulunmazsan, tamamen nefsinin em-
rine girmiş olursun. Bir de bakarsın ki son dakikada elinde hiçbir şey 
kalmaz ve manen fakir bir kimse hâline gelirsin. Din evini yağmalayıp 
harap kılar. Nefsin kişiye hâkim olması, kişinin dini hayatını yaşaması-
na mani oluyor. Günlük hayatında helal-haram ayrımına, hak-hukuk 
kavramına dikkat etmeden yaptığı işler, nefsinin onu hâkimiyeti altına 
almasından kaynaklanıyor; böylece din hanesi, din evi, dini harap olup, 
yıkılıp gidiyor. Böyle yapan kişi, sadece dünyasını değil ahiretini de ber-
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bat eder. Allah korusun ölürken de imanından mahrum kalır. O zaman 
akıllı olan kişinin yapması gereken, insanı kötülüğe sevk eden nefsiyle 
mesafeli olmaktır.  

Bugün nefis terbiyesine, gönül eğitimine her zamandan daha çok 
ihtiyacımız var. Batnımızı yani midemizi düşündüğümüz kadar, bâtını-
mızı yani gönlümüzü de ihmal etmemeliyiz. Kalpte meydana gelen ma-
nevî hastalıkların tedavisi cihetine gitmeli, bu yolda gayret sarfetmeliyiz. 

Kalb huzuru, gönül zenginliği ve ferahlığı elde etmenin hepimizin 
göz önünde bulundurması gereken hususlardan olduğunu ifade etmekte 
fayda var. Bunu elde etmek için de konumuzla ilgili olarak şu iki ayeti 
kerimeyi zikretmek istiyorum:

“Ellezîne âmenû ve tetmeinne kulûbühüm bi-zikri’llâhi elâ bi-zikri’llâhi 
tetmeinne’l-kulûb”

“Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’a anmakla huzura kavuşanlardır. 
Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d Suresi, 13. 
ayet.)

Bu zikirden maksat; sadece elimize tespih alarak Allah Allah diye di-
limizle zikretmekten ziyade; Allah’ı hiçbir an olsun unutmamak, amel-
lerimizde O’nun rızasına uygun davranmaktır. Allah’ı hiç unutmadan 
bir hayat sürmeye çabalamaktır. Çünkü Allah’ı unutmamak; O’nun adı-
nı anmak yani zikru’llah kalbin huzura kavuşmasının yegane yoludur.

İkinci ayet de şu:
“Yevme lâ yenfe‘u mâlün velâ benûne illâ men etâ’llâhe bi-kalbin selîm”
“O gün (kıyamet günü), ne mal ne de evlatlar fayda verir. O gün ancak 

kalb-i selîmle gelenler müstesnadır.” (Şuarâ Suresi, 88-89. ayet)

Allah, kıyamet gününde mallarımızın ve çocuklarımızın bize fayda 
vermeyeceğini ve ancak günahlardan, kalbî hastalıklardan kurtarılmış, 
tertemiz bir kalbin insana fayda sağlayacağını hatırlatıyor. Bu sebeple 
kalbimizi manevî kirlerden arındırmalıyız ve bunun sağlnması nokta-
sında Ahmed Yesevî gibi, kalb-i selîm sahibi gönül doktorlarının sözle-
rine, öğütlerine kulak vermeli; hikmetlerini iyice anlayıp, bunları kendi-
mize nasihat olarak kabul etmeliyiz.

Beni sabırla dinlediğiniz için sağolun; hepinize saygılar sunuyorum; 
Allah’a emanet olun.   
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 12
Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ

Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Müslüman Topraklardaki Hikmet Tasavvuruna  
Genel Bir Bakış
Bi’smillahi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allah’a hamd ü senâdan, Peygam-

berimiz (s.a.s.)’e selamdan sonra, siz aziz dinleyicilerimi; muhterem izle-
yicilerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum; saygılarımı sunuyorum. 

Böyle seçkin bir cemaate hitap etmenin zorluğu yanında mutlulu-
ğunu da hissettirici özelliklerini ifade etmek istiyorum. Ahmed Yesevî 
Hazretleri ve onun hayatı, fikirleri, yaşama tarzı, tesirleri ile ilgili olarak 
bu üniversitenin değerli mensuplarının yaptıkları çalışmaları takdir et-
tiğimi, Cenab-ı Hak’tan bu yolda kendilerine başarılar dilediğimi ifade 
ediyor ve bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum.

Ahmed Yesevî ile ilgili, tasavvuf tarihi anabilim dalında uzun yıllar 
görev yapmış biri olarak bizi buraya davet ettikleri ve böyle bir konuşma 
fırsatı verdikleri için de ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum.

Tasavvuf tarihi gayet tabii Kur’an-ı Kerim’in nazil olması ile başlar; 
ama o zaman tasavvuf adı yoktu; tasavvuf tarihi diye de bir şey yoktu 
gayet tabii olarak; ama ayet ve hadislerin içerisinde bir tasavvuf anlayışı 
vardı. Ondan sonra devam eden hicrî birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
asırlardan altıncı asırlara gelince Türkistan’da Ahmed Yesevî ile karşı-
laşıyoruz. Yusuf-ı Hemedânî’nin halifelerinden biri olarak Türkistan’da 
Türkler arasında, göçebe kavimler arasında İslamiyet’i yayan; Türklerin 
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Müslümanlaşmasında büyük emeği ve katkısı olan bu mutasavvıfla kar-
şılaşıyoruz.

Ahmed Yesevî’nin bize bıraktığı önemli miras tasavvuftur. Yani Di-
vân-ı Hikmet diye bildiğimiz bir kitap ile daha başka fikirleri ve faa-
liyetleridir. Bununla ilgili zannediyorum daha evvel buradaki arkadaş-
lar tarafından konuşmalar yapıldı; ayrıntılı olarak bilgiler verildi. Ben 
bu konuşmamda daha ziyade, Ahmed Yesevî’nin kitabına adını veren 
“Hikmet” kavramı üzerinde genel manada durmak istiyorum. Hikmet 
kavramı genel manada nedir? Konumuz budur. O konuya geçmeden 
evvel de, Hikmet’in tarifi ile ilgili bir iki cümle kurmak ve bunu sizinle 
paylaşmak istiyorum. Önce şunu ifade edeyim: Hikmet kelimesi son 
derece kapsamlı bir kavramdır; çok yaygın bir kavramdır; hatta evrensel 
bir kavramdır. Bu sebeple herkes kendine göre hikmeti tarif etmiştir 
ve hikmet ile ilgili bir değil, birçok tarif vardır. Bunlardan en az 25-30 
tane tarifi burada zikretmek de mümkündür. Ancak ben bunlardan bir 
iki tanesini, sadece hatırlatmak kabilinden, ifade etmek istiyorum. Bun-
lardan birisi şudur: Hikmet, sözde ve işte isabet anlamına geliyor. Bir 
söz isabetli ve doğruysa hikmettir. Bir kişinin yaptığı bir iş, bir faali-
yet doğruysa bu da hikmettir. Hikmet sadece söz değildir; fiille birlikte 
olan sözdür. Yani sözün öze ve özün söze uygun olmasıdır. Onun için 
“el-Hikme el-kavl mea’l-fi’l” derler. Hikmet, fiille beraber olan sözdür. 
Yani doğru sözle olan, doğru sözle beraber olan, fiil ve faaliyettir veya 
doğru söze dayanan bir faaliyettir. Hem sözün, hem de yapılan işin doğ-
ru olması anlamına gelir. Bir bilginin Hikmet olabilmesi, onun yaşan-
masına ve denenmesine bağlıdır. (Buharî, Fazailu’s-Sahabe, 24, Lokman 
31/12-49). Hikmet budur başka bir tarif ise şöyledir: Hikmet, olayları 
gerçek sebepleriyle açıklamaktır. Bu olaylar fiziki ve maddi olaylar olur; 
sosyal olaylar olur; toplumsal olaylar olur veya ferdi olaylar olur. Eğer 
bunları akla ve mantığa uygun bir şekilde, gerçek sebebleriyle birlikte 
açıklıyorsak işte bu açıklamalar hikmettir.  Ahmed Yesevî’nin hikmet 
kavramı ile ilgisi olması bakımından bir hadisi şerifi de burada belirt-
mek istiyorum. O da şu hadis-i şeriftir: “İnne mine’ş-şi’ri hikmeten”, “Bazı 
şiirler vardır ki, hikmettir.” (Buharî Edeb, 90, Ebu Davud, Edeb, 87). 
Anlamlı, doğru, herkes tarafından paylaşılan şiirlerdeki doğruluk da, 
hadis-i şerifte hikmetle ifade ediliyor. 

Hikmet kelimesi kapsamlı bir kavramdır dedim; ama aynı zaman-
da hikmetin; hikmet-i kadîme, ezelî bir hikmet, insan ve toplum ha-
yatının en eski dönemlerine kadar giden bir hikmet anlayışı da vardır, 
insanlık açısından bakıldığı zaman. En eski insan Hz. Adem olduğuna 
göre, hikmet oradan başlıyor; günümüze kadar devam ediyor ve bu hik-
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met en güzel şekilde semavî dinlerde ve Hak dinlerde, vahye dayanan 
dinlerde ifadesini buluyor. Son din ve son peygamber zamanına gelene 
kadar, insanlık açısından bakıldığı zaman hikmet budur. Ama bir de 
Kur’an-ı Kerim ve Cenab-ı Hak açısından bakıldığı zaman bu hikmet, 
ezelî bir hikmettir; başlangıcı olmayan bir hikmettir. El-Hakîm, Allahu 
Teâlâ’nın isimlerinden birisidir. Allah, Hakîm’dir; yani hikmet sahibidir. 
Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’in bir yerinde değil, birçok yerinde “Vallahu 
Azizun Hakîm; vallâhu Alîmun Hakîm” şeklinde, Allah Hakîmdir, ifa-
deleri vardır. Allah’ın yaptığı her işte ve O’nun her sözünde bir hikmet 
vardır. Bu hikmetin başlangıcı oraya kadar gider. Ezelî bir hikmet dedi-
ğimiz zaman bunu kastediyoruz. Bütün toplumlarda da, az veya çok bu 
hikmete rastlıyoruz. Hikmetin böyle bir geçmişi vardır. Bu hususa, biraz 
sonra başka bir vesile ile tekrar döneceğim. İslam açısından baktığımız 
zaman Kur’an-ı Kerim’de diyor ki hikmet kelimesi ile ilgili olarak “Yu’til 
hikmete men yeşâu” diye başlayan ayette Cenab-ı Hak, “ve men yu’tel hik-
mete fe kad ûtiye hayran kesîrâ” (Bakara 2/269), buyurarak dilediğine 
hikmeti vereceğini ve böylece o kimseye çok hayır verilmiş olacağını 
belirtmiştir.  Gerçi hikmet Allah’ın kendi sıfatıdır; gerçi hakîm Allah’ın 
ismidir ama O, kendine mahsus olan hikmetten insanları ve toplumları 
da nasibdar kıldığını bildirmiştir. Yani kendi hikmet sıfatını, hakîm is-
minin tecellilerini kullarıyla da paylaşmıştır. Sadece hikmet kelimesinde 
değil; öbür sıfatlarında da durum böyledir: İlim, kudret, irade gibi. 

Mesela Allah âlimdir; insanlar da âlimdir. Ne kadar? Allah ne kadar 
ilim verdiyse insan o kadar âlimdir. İlmin de kaynağı yine Allah’dır. Kud-
ret sıfatı, kelam sıfatı, irade sıfatı itibariyle de durum böyledir. Bunlardan 
birisi de hikmettir. Allah kullarını hikmeti anlayacak; hikmeti kavraya-
cak bir fıtratta ve hilkatte yaratmıştır. İki yoldan bize hikmeti öğretmiş-
tir Cenab-ı Hak: Biri Kur’an’da hikmeti öğretmiştir. İşte hikmet şudur 
diye ifade ederek öğretmiştir. İkincisi de bu hikmeti öğrenme yetene-
ği vermiştir. Akıl, fikir, vicdan, kalp fıtrat vasıtası ile eşyadaki hikmeti, 
toplumdaki hikmeti, ferdi hayattaki hikmeti anlama yeteneğini Cenab-ı 
Hak, insanlara vermiştir. Hak Teâlâ buyurur: “İçinizden size ayetlerimizi 
okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kur’an’ı ve hikmeti öğreten, bil-
mediklerinizi belleten bir Resûl gönderdik.” (Bakara, 2/151) Şu halde Allah 
Resul’ü de hâkimdir, hikmet sahibidir. (Bkz. Bakara, 2/247, 269) 

Kur’an-ı Kerim’i okuyarak Hz. Peygamberi örnek alarak, sesine ku-
lak vererek kendi fikri hayatımız itibariyle, düşünerek hikmete ulaşma 
imkânımız vardı. Gayet tabi belli bir seviyeye ulaşabiliriz. Hikmetin 
sonu yoktur; tıpkı ilim gibi. İnsanlar bu yolda uğraşıp didindikçe, usulü-
ne göre çalıştıkça hikmetin daha ileri ve yüksek mertebelerine ulaşılabi-
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lirler. Bunun için bir iki tane örnek vermek istiyorum Kur’an-ı Kerim’de 
bir sure var o surenin adı Lokman’dır. 

Lokman Suresi beş altı sayfalık bir suredir. Hak Teâlâ “Ve lekad âtey-
nâ lukmâne’l-hikmete enişkur li’llâh” “Biz Lokman’a Alah’a şükür etme-
si için hikmeti verdik” (Lokman 31/12) diyor. Hikmeti verdik ve buna 
şükret diyor. Cenab-ı Hak bunu kime verdiyse o kimse mutlaka onun 
kıymetini bilmeli ve bundan dolayı Allah’a şükretmeli; değerini kavra-
malı hikmet öyle bir şeydir. Hz. Lokman’a verdiği hikmet nedir? diye 
soracak olursanız bunu da Cenab-ı Hak yine Kur’an-ı Kerim’de bu sure-
de anlatıyor. Onu tek tek ben anlatmayacağım ama; Lokman Suresi’nin 
ikinci sayfasını okuduğunuz zaman hikmetin ne olduğunun misallerini 
göreceksiniz. Mesela Allah’a şirk koşma çünkü şirk büyük bir zulüm-
dür. Bu bir hikmettir. Mesela “anne babana itaat et” diyor bu bir hik-
mettir. Mesela “yeryüzünde şımararak, kibirlenerek, yürüme” buyuruyor, 
bu bir hikmettir. Mesela, insanlarla konuşurken sesini fazla yükseltme, 
deniyor, bu da bir hikmettir. Ku’ran-ı Kerim’in bu sayfasında hikmetin 
neler olduğu yazılıdır. Ama hikmet burada sayılanlardan ibaret değil-
dir. Bunlar hikmete dair verilen örneklerdir; siz o örneklere bakarak, 
o nitelikteki doğru ifadeleri hep hikmet olarak görebilirsiniz. Şimdi 
Lokman dediğimiz zat kimdir? Lokman hakkında kaynaklarda fazla bir 
bilgi yoktur. Ama böyle bir şahsın yaşadığına ve hikmetli söz ve işlerle 
meşhur olduğuna dair, gerek Kur’an’da gerek Hadis-i Şerif ’lerde bilgi 
vardır. Bazı âlimlere göre Lokman, peygamberdir. Bazılarına göre ise, o 
peygamber değil bir hakîmdir; bir velidir. Yani bazıları onun veli, bazı-
ları da peygamber olduğunu söylerler. Hemen şunu ifade etmek isterim. 
Peygamberlerin her biri aynı zamanda bir hakîmdir. Lokman gibi, Hz. 
Peygamber de bir hakîmdir.

Hz. Peygamberden bahsederken Kuran-ı Kerim’de “Biz size bir pey-
gamber gönderdik” size nefsinizi terbiye etmeyi öğretiyor; nefs terbiyesini öğ-
retiyor. “ve yu’allimukumu’l-hikmete” “hikmeti de öğretiyor” (Bakara, 2/151) 
buyuruluyor. Peygamberlerin bir görevi de bu hikmeti öğretmektir. 

Hikmet üç şeyin adıdır. Bunu daima hatırımızda tutmamız lazım. 
Birisi Cenab-ı Hakk’ın ismidir. El-hakîm olan Allah’dır. İkincisi bü-
tün peygamberlerin, özellikle bizim peygamberimizin de ismi hakîmdir. 
O da hikmet sahibidir. Bazı hadislerde şu ifade vardır. Hz. Peygam-
ber,  “Bana maksadını kısa cümlelerle ifade etme (veciz bir şekilde mak-
sadını ifade etme) özelliği verildi” diyor. Peygamberimizin söylediği söz 
doğru sözdür; yaptığı işler doğru işlerdir. O halde Hz. Peygamber de 
hakîmdir; hikmet sahibidir. Üçüncüsü ve belki bundan evvel söylemem 
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gereken şey Kur’an-ı Kerim de hikmettir. Hakîm-i Mutlak olan Allah 
tarafından inzal edilmiş bir hikmet kitabıdır; baştan sona kadar hik-
mettir.  Dini açıdan bu meseleye böyle bakılır. Allah’da hikmet vardır; 
kelamı olan Kuran’da hikmet vardır; peygamberlerinde de hikmet var-
dır. Bu işin bir tarafıdır. İşin öbür tarafı ise şu: Sadece Allah tarafından 
inzal edilen semavî kitaplarda değil; ayrıca O’nun yarattığı mahlûkâtta, 
kainâtta, âlemde, tabiatta da hikmetler vardır. Tabiatta ve içinde yaşa-
dığımız dünyada ve dünyadaki maddi hadiselerde de hikmetler vardır. 
Kur’an-ı Kerim daima bizim nazarımızı kainâta da celbediyor. “Yerlere 
bakın, göklere bakın, semaya bakın, aya güneşe bakın, yeryüzüne bakın, bit-
kilere bakın, canlılara bakın bunların her birinde bir hikmet vardır.” buyu-
ruyor. Bu vesile ile şunu da söyleyeyim eğer bir işte hikmet yoksa yani 
meşru ve makul bir maksada göre bir iş yapılmıyorsa bu işin adı abesdir. 
Abes, anlamsız manasız söz ve iş demektir. Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı 
Hak ve Hz. Peygamber’de anlamsız ve manasız bir şey yoktur. Her şeyin 
bir manası var, bir gayesi var, bir faydası var ve biz bunları hikmet sözüy-
le ifade ediyoruz. İşte bu kainâtdaki veya tabiattaki hikmetleri anlama 
görevi bize verilmiştir.

Tabiattaki hikmeti ne ile anlayacağız? Akl-ı selim ve ilim ile anlaya-
cağız; fıtratımızda ve vicdanımızda var olan bir yetenek ile anlayacağız. 
İnsan bunu anlama kabiliyetine sahiptir. İslam âlimleri, Kur’an-ı Kerim 
nazil olduğu tarihten beri, bu hikmet kavramı ile meşgul olmuşlar; onu 
geliştirmişler; o kadar geliştirmişler ki, bir büyük bir kütüphane oluştu-
racak kadar hikmet ile ilgili telifat meydana gelmiştir. Bunların başında 
mutasavvıflar vardır. Ama bunun yanında kelam âlimleri, fıkıh âlimleri, 
hadis ve tefsir âlimleri de kendileri açısından hikmeti geliştirmeye, buna 
yeni şeyler ilave etmeye gayret etmişler; onların da bir hikmet anlayışı 
var. Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet isimli eserinde bahis konusu etti-
ği kapsamlı ilahî hikmet anlayışı, daha sonraki asırlarda sufî Türk şairleri 
tarafından devam ettirilmiştir. Bunlara dair birkaç örnek:

“Gönül müdür ol kim hikmeti kılmadı tefekkür
Ya göz müdür ol yaş yerine dökmeye kan” (Yunus Emre)

“Olsa isti’dâd-ı ârif kâbil-i idrak-i vahy
Esrar-ı Hak irsaline her zerredir bir Cebrail” (Fuzulî)

Âlem nadide hikmetlerle dolu bir hikmet kitabıdır:
“Âlem ki tamam-ı nüsha-i hikmettir
Manisin fehmeyleyene cennettir” (Nabî)
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“Kitab-ı kainât esrar-ı hikmetle leb-â-bebdir.
Şikâyet cehlden feryâd bî-idraklıktandır” (Nabî)

“Turfe dükkân-ı hikmetdir bu kühen tâk-ı felek
Ne ararsan bulunur derde devâdan gayri” (Koca Ragıb Paşa)

Kitab-ı kainât, kitab-ı hikmettir ve aynen Kuran-ı Kerim ve Hadis-i 
Şerifler gibi âriflerin, hakîmlerin, evliyanın ve sufî şairlerin ilham kayna-
ğıdır. Tarih ve toplum hayatı da tıpkı kainât kitabı gibi ibret ve hikmet-
lerle doludur. En büyük hikmet kitabı ise insanın kendisidir (Soykut, 
İ. Hilmi XX. Asra Kadar Türk Şiirinde Tasavvuf, Hikmet ve Felsefeyle 
Dolu Unutulmaz Mısralar, İstanbul,1968).

O halde iki hikmetten bahsediyoruz biri ayet ve hadislerde var olan 
hikmet, biri de insanların düşünerek, taşınarak, akıl, mantık ve vicdan-
ları ile geliştirmiş oldukları hikmet. İslamî ilimlerde bunu görmemiz 
mümkün. Fıkıh ile ilgili hikmetten bir örnek: Diyanet İşleri Vakfı ta-
rafından da yayınlanan İslam’da Emir ve Yasakların Hikmetleri isimli bir 
eserim var. Orada Cenab-ı Hak veya Peygamberimiz bir şeyi emret-
mişse veya yasaklamışsa mutlaka onun bir hikmeti oduğu açıklanmıştır. 
Bu hükümlerin gerçek sebebini araştırmak ve hikmetini bulmaya çalış-
mak hepimizin vazifesidir. Bu hikmet, bitmez tükenmez bir hazinedir 
ve İslam ilimleri arasında  “hikmet-i teşri” diye bir ilim de var. Cenab-ı 
Hakk’ın koyduğu hükümlerin konuluş maksadı ve gayesi nedir? Konu-
luş gayesi nedir? Bundan bahseden ilme fıkıh âlimleri, “hikmet-i teşri”, 
ilm-i hikmet-i teşri adını vermişlerdir. Bu bir çeşit günümüzdeki çıkarı-
lan kanunların esbab-ı mûcibelerine ve gerekçelerine benzer. Bir kanun 
çıkarıyorsunuz, bunun gerekçesi bunun gayesi şudur, diye yazıyorsunuz. 
Kanunun arka planı budur, buna dayanması lazım. İşte İslam’daki ah-
kâmın, gerek fıkıh ilmi ile gerekse diğer ilimlerle ilgili olsun dayandığı 
arka plan bu hikmet-i teşri ilmidir.

Hikmet-i teşrinin yanında, İslam kültüründe ve literatüründe “Ma-
kasıdu’ş-Şeria” diye bir ilim daha vardır. Makasıdu’ş-Şeria, şer’î hüküm-
lerin konuluş maksadı ve gayelerinden bahseder. Mesela şeriat namaz 
kılmayı emretmiştir. Bundan maksat nedir? Şeriat içki içmeyi yasak-
lamıştır. Bunun maksadı nedir? Bunu araştırabilirsiniz. Bakınız bu ucu 
açık bir husustur. İçkinin zararlarını, din adamları kitaplarında anlatır-
lar; fakat bu yetmez, bunu doktorların da anlatması gerekir. Bu yetmez 
bunu psikologların da anlatmaları lazım. Her ilim adamı bunun mak-
sadının ne olduğunu kendi açısından anlatabilir ve anlatmalıdır. Bu son 
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derece kapsamlı ve geniş bir kavramdır. Herhangi bir kişi ve herhangi 
bir ilim dalı ile sınırlı da değildir. Hikmet böyle bir kavramdır. 

Fıkıh açısından mesele böyledir. Kelam ilminde de benzeri hususlar 
vardır: Cenab-ı Hakk’ın varlığı, fiilleri, isimleri, sıfatları, bunların hik-
metleri, kader, kaza, ahiret, peygamberlere iman, imanın şartları bunla-
rın her birinin bir takım hikmetleri vardır. 

Tasavvuf
Gelelim tasavvufa, ama tasavvufta hikmet, öbür ilim dallarından 

daha çok işlenmiştir; fıkıhtan da, kelamdan da, tefsirden de, hadisten 
de. Dolayısıyla Tasavvufî alanda hikmetle ilgili olarak meydana gelmiş 
olan literatür oldukça geniştir. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. 
Tasavvufun ilk ortaya çıkış şekline biz “zühd” diyoruz; zühd hayatı. Bu-
rada kısaca şunu söyleyeyim: İslam, dünya işlerine önem verir; dünyanın 
terkedilmesini istemez; dünyanın mamur edilmesine müminleri teşvik 
eder. Fakat İslam dini, ahiret öncelikli bir dindir; dünyadan çok ahi-
reti öne çıkarır. Dünya ile ahiret arasında bir tercih yapmak gerektiği 
zaman, bir mümin daima tercihini ahiretten yana yapar. Ahirette işine 
yarayacak işi yapar. Dünyadaki işlerine ahiret işlerini takdim eder. Böy-
le hareket ederseniz, İslam’ın istediği bir mümin olabilirsiniz. Bunun-
la ilgili bir hayli ayet var. Sonradan sufî adını alıyor, bu zühd hareketi. 
Sufîler, Cenab-ı Hakk’a ibadetler, kul ile Allah arasındaki ilişkiler, özel-
likle İslam ahlakı ile ilgili açıklamalar yapmışlar. Bu açıklamaların hepsi 
hikmet kavramının içerisine giriyor. Bunlardan bir iki tane örnek ver-
mek istiyorum. Mesela ilk sufîlerden Haris el-Muhâsibî’nin kitaplarına 
baktığımız zaman, onun er-Riaye li-Hukukillah veyahut el-Vesâyâ gibi 
kitaplarına baktığımız zaman, orada hikmetin genişletilmiş ve açıklan-
mış bir şeklini görebilirsiniz ki, biz buna Tasavvuf Felsefesi de diyoruz. 

Tasavvuf felsefesi burada, tasavvufî hikmet anlamındadır ki, biraz 
sonra o kısmına da temas edeceğim. Tasavvuf felsefesi başka, Felsefî ta-
savvuf başkadır. Filozofların üzerinde durdukları felsefeye (tasavvufa), 
felsefî tasavvuf diyoruz. Çünkü Farabî ve İbn-i Sîna gibi filozofların 
da tasavvufla ilgili fikirleri var; ama bu farklı bir tasavvuftur. Orada da 
hikmet vardır. Ona felsefî tasavvuf diyoruz. Ama Haris el-Muhâsibî ve 
Hakîm-i Tirmizî’nin üzerinde durduğu hikmet, Tasavvufî hikmettir, ta-
savvuf felsefesidir.

Tasavvuf felsefesiyle ilgili olarak iki isimden bahsetmek istiyorum. 
Hakîm-i Tirmizî Muhammed b. Ali (ö. 320/932), Ebu Bekir Verrak. 
Hakîm-i Tirmizî Özbekistan’ın Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz 
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şehrindendir. Meşhur hadis alimi sünen sahibi, hadis alimi Tirmizî de 
oralıdır. Muhammed Bin Ali, Hakîm Tirmizî adı ile meşhurdur. Hakîm 
Tirmizî demek, hikmet sahibi Tirmizli Hakîm demektir. Günümüzde 
daha çok bilge kişiye hakîm diyorlar. Bilgeliğine de hikmet diyorlar. Bu 
açıdan baktığımız zaman Hakîm Tirmizî, bilge kişidir ve yazdığı kitap-
lar da hikmetli kitaplardır. İlk defa geniş bir ölçüde tasavvufta, hikmet-
ten bahseden müelliflerden birisi Hakîm Tirmizî’dir.

Ondan sonra yine Tirmiz’de doğmuş ama Belh’de yaşamış Ebu Be-
kir Verrâk diye bir sufî de, hakîm diye bilinir. O da tasavvufî manada 
hikmet üzerinde çok durduğu; sözleri, işleri, faaliyetleri hikmete delalet 
ettiği için, hakîm diye meşhur olmuştur. İlk sufîler arasında bu manada 
hakîmler çok olduğu için, Şah Şücâ Kirmânî bir kitap yazmış ve bu 
kitabın adı “Mir’atü’l-Hukemâ”dır. Hukemâ, hakîmler demektir. Bu 
kitapta, sufîler arasındaki hakîm kişilerden uzun uzadıya bahsediliyor; 
ama malesef bu kitap günümüze kadar gelmemiştir. Biz bu kitabın adını 
diğer kaynaklardan öğreniyoruz. 

Bir üçüncü zattan daha bahsetmek istiyorum. O da gerek İslam âle-
minde, gerek Türkiye’de çok okunduğu için adını vermem gerekiyor: 
Ataullah İskenderî Mısırlı bir zat. Kuzey Afrika’da yaşamış; Hikem-i 
Ataiyye diye bir kitabı var. Yani Tasavvufî manada hikmet nedir? diyenler 
Hikem-i Ataiyye kitabını alsınlar. Arapçadır ama Türkçesi vardır. Kasta-
monulu rahmetli Ahmet Mahir Efendi (ö. 1922) tercüme ve şerh etti. 
Eski harflerle de, yeni harflerle de yayınlandı. Mustafa Kara da, onun bir 
tercümesini yayınladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nda da Şeyh Saffet 
tarafından yapılan bir tercüme de yayınlandı. Kitaba ulaşmanız müm-
kün. Tasavvufî hikmet nedir? Orada da bunu görebilirsiniz. Şimdi bu 
örnekleri verdikten sonra Mevlana Celaleddin Rumî’nin doğduğu ye-
rin, Tirmiz yakınındaki Belh şehri olduğunu hatırlatmalıyım. Mevlana, 
daha sonraki asırlarda bu hikmeti oradan Anadolu’ya taşımıştır. Tirmiz 
şehri, Buhara’ya, Yesî’ye  ve Belh’e Anadolu’dan daha yakındır. Yesevî 
hikmetinin menşeini, birazda Tirmiz’de, Buhara’da ve Belh’te aramamız 
gerekir. O taraflara doğru da Tasavvufî manadaki hikmet yayılmış ve 
rağbet görmüştür.

Ahmed Yesevî’nin şeyhlerinden mürşidi Yusuf-ı Hemedânî, Heme-
dan’lıdır. Hemedan, İran’da bir şehirdir; fakat kendisi Türkmenistan’da 
Merv şehrinde vefat etmiştir.  Onu ziyaret etme şansım da olmuştu. Bu 
vesile ile onu da rahmetle anıyorum. Ahmed Yesevî, hikmeti mürşidi 
olan Yusuf-ı Hemedânî’den almış ve Orta Asya’ya taşımıştır. Bu hik-
metleri, müridleri ve halifeleri arasında yayılmıştır. Ondan sonra bu şiir-
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leştirilmiş, şiir halinde hikmet diyoruz. Mesela Yunus Emre’nin şiirleri 
de böyledir. Hikmet dolu şiirlerdir bunlar. Eşrefoğlu Rûmî ve Niyazî-i 
Mısrî gibi sufî şairlerin şiirleri de hikmetle doludur. Ancak hikmet şiir-
den ibaret değildir. Nesir şekilleri de, nazım şekilleri de vardır. Öyle de 
olsa böyle de olsa hikmet, hikmettir. 

Şimdi bir şey daha ifade etmek istiyorum. İbn Arabî’nin Fütuhat-ı 
Mekkiyye’si gibi Fususu’l-hikem’i de hikmet kitaplarıdır. Kuran-ı Ke-
rim hikmettir. Peygamberimizin sözleri hikmettir. Ama Hz. Peygamber 
İslam diniyle alakası olmayan şairlerin şiirlerinde de hikmetin olduğunu 
söylerdi. Bakın dinle alakası olmayan şairlerin, hatta İslamiyet’e muhalif 
olan şairlerin şiirlerinde de hikmet olduğunu söylerdi. Onlardan iki ta-
nesini söylemek istiyorum. Birisi Şair Lebid. Bu zat bir şiirinde “elâ küllü 
şey’in mâ hala’llahu bâtıl-Dikkat edin Allah’tan başka herşey batıldır” di-
yor. Hz. Peygamber, bu şairin bu beytini minberde okuyor ve Arapların 
söylediği en anlamlı sözlerden birisi budur, diyor. Yani hikmet, demek 
ki bu hikmete ulaşmak için insan olmak yeterli. Akl-ı selim sahibi şair 
veyahut işte böyle fıtratan bu işlere yatkın olmakla hikmetli şiirler söy-
lemeye yeterli olabiliyor. İkincisi Ümeyye b. Ebî Salt isminde bir Arap 
şairi, peygamberimiz zamanından daha evvel yaşamış olan bir şairdi. 
Onun şiirleri de hikmetle meşhurdur. Hz. Peygamber, sahabeden birine; 
bu zatın şiirlerini bana oku dermiş. Şiirlerini okuturmuş ve kendisi de 
dinlermiş. Bundan da zevk alırmış; hoşuna gidermiş. Hz. Peygamber, bu 
şair için şöyle diyor: “Adam neredeyse şiirinde Müslüman olacakmış”. 
Ünlü Hatip Kuss b. Sâide’nin hitabeleri de böyledir bunlarda da hikmet 
vardır. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani günümüzde evet Müslüman 
şairler ve sufî şairler önemli, burada hikmet var ama; bu hristiyan şair, 
yazar, mütefekkir, hakîmler ve filozofların eserlerinde hikmet yoktur an-
lamına gelmez. 

Hikmetin evrensel bir boyutu da vardır. Çin’de, Hindistan’da her 
yerde hikmet vardır. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz bir Ha-
dis-i Şeriflerinde “el-Hikmetü dâlletu’l-mümini eyne vecedeha ehazaha” 
“Hikmet, Müslümanın kaybetmiş olduğu bir maldır; nerede bulursa oradan 
bunu alır.” buyurmuştur. Çin’de, Japonya’da, Amerika’da, İngiltere’de, 
Fransa’da, Moskova’da nerede bulunursa hikmet, hikmettir. Hikmet çok 
kapsamlı evrensel bir kavramdır. Hikmete dair vecizeler vardır. Anlamlı 
sözler vardır, özdeyiş deniliyor, bunlar birer hikmettir, bu her milletin 
edebiyatında vardır. Ayrıca hikmetli atasözleri vardır. Bunun için hik-
meti son derece geniş olarak kavramamız lazım. Hikmet, bütün insan-
lığın ortak malıdır; ama Müslümanların da kendilerine göre bir hikmet 
anlayışları vardır ve içerik itibariyle zengindir; anlamlıdır. Bu hazineden 
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faydalanmak gerekir. Böyle bir hikmet anlayışına sahip oldukları için 
de Müslümanlar, diğer din mensuplarına veya toplumlara karşı iftihar 
edebilirler; ama hikmet kavramını kendileriyle sınırlamazlar. Yani ger-
çek hikmet bizde var; başkalarında yok diyemezler. Hristiyanlar’da da, 
Yahudiler’de de eski peygamberlerden, o ilâhî kitaplardan kendilerine 
kadar gelen ve kendileri tarafından geliştirilen bir hikmet olduğu gibi; 
ilahî olmayan dinlere mensup olan kavimlerde de böyle bir hikmet an-
layışı, az çok vardır. 

Burada iki şeye daha temas etmek istiyorum. Bunlardan birisi hic-
ri 585 tarihinde vefat etmiş olan Şehâbeddin es-Sühreverdî el-Mak-
tûl’ün  “Hikmetü’l-İşrâk” adlı bir eseri var. Bu zat, İşrakiyyun denilen 
bir hikmet ekolünün  kurucusudur. Sühreverdî, İslam’da felsefe temelli 
hikmet üzerinde en fazla çalışan bir düşünürdü. İslam’da “İşrâkiyûn” 
denilen bir tasavvufî felsefî hareket vardır. Haris el-Muhasibî veyahut 
da Hakîm Tirmizî ve Ataullah İskenderî bu hareketin temsilcileridir. 
Ahmed Yesevi de bu hareketin temsilcisidir. Ama bir de Felsefî hikmet 
vardır. Filozoflar tarafından geliştirilen hikmet. İşte onların başında Fa-
rabî ve İbn-i Sina gelir. İbn-i Sina’nın “Uyunu`l-Hikme” diye bir kitabı 
var. Uyunu`l-Hikme hikmetin kaynakları demektir.  Fahrettin Râzi ta-
rafından da şerh edilmiştir. Burada Felsefî bir hikmetten bahsediyor. 
İşte aynı şekilde burada Şehâbeddin es-Sühreverdî de Hikmetü’l-İşrâk’ta 
bu hikmetten bahsediyor ve şunu söylüyor: “İslamiyet’ten evvel İran sa-
hasında âlimler ve hakîmler vardı. Hikmete dair sözler söylemiş, işler 
yapmışlardı.” Yazdığı  “Hikmetü’l İşrâk” adlı eserinde. İslam’dan önceki 
hikmeti ihya ediyor ve onlar İran sahasında olmakla beraber, Mecusî ve 
ateş perest değillerdi. Onların da dinleri vardı. Bunlar da mümkündür 
ki ilâhî bir din üzerine idiler. Ama daha sonra unutulmuşlardı. Ben onu 
yeni baştan ihya ediyorum, diyor “Hikmetü’l-İşrâk”  isimli kitabında. 

Sühreverdî’nin “Heyâkilu’n-Nûr” isimli kitabı Milli Eğitim Bakanlı-
ğı tarafından yayınladı. “Nur Heykelleri” diye küçük bir risaledir. Oku-
makta fayda vardır. Şimdi bir bu Felsefî hikmet dediğimiz şey; bir de 
Tasavvufî hikmet dediğimiz şey veya felsefe var. İkisi birbirinden çok 
farklı değil. Bir isimden daha bahsetmek istiyorum. O da İbn-i Heysem. 
Hem mühendis ve matematikçi, hem de tarihçidir ve filozofdur. Onun 
“el-Hikmetü’l-Hâlide” diye bir kitabı var. Ebedi bir hikmet, ölümsüz bir 
hikmet. Bu kitapta “Câvîdân-ı hıred” den bahsediyor. Ölümsüz hikmet 
üzerinde duruyor. Bahsettiğim Felsefî hikmet üzerinde duruyor, o da bu 
bakımdan çok önemlidir. Ebedi, ezeli ve geniş anlamdaki bir hikmetten 
bahsediyor. Batı’da da var böyle bir hikmet anlayışı evrensel hikmet de-
diğimiz zaman bunu kastediyorum. 
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Çok önemli olduğu için Muhyiddin İbn Arabî ve  “Fusûsü’l-Hikem” 
kitabına da bir iki cümle ile temas etmek istiyorum. Fusûsü’l-Hikem de 
Tasavvufî hikmetlerden bahsediyor. İbn Arabî o kitapta. Bu kitap da, 
Türkçeye defalarca tercüme edildi. Osmanlıca’da defalarca şerhleri ya-
pıldı. Bu bakımdan önemli bir hikmet kitabıdır. Tasavvufî hikmet bu-
rada da, 27-28 peygamber bahis konusu ediliyor. Her peygambere dair 
hikmetlerden bahsedilir ve bu hikmet Hz. İdris aleyhisselamdan kendi 
zamanına kadar hikmetleri izah etmeye çalışır. İbn Arabî bu kitabın-
da. Hermetik Felsefe dediğimiz bir felsefe bu, Tasavvufî bir felsefedir. 
Bunun kurucusunun Hz. İdris aleyhisselam olduğu da genellikle kabul 
edilir. Hikmetin eskiliğini, kadim hikmetin mahiyetini göstermek için 
ifade ediyorum, bunu. İbn Arabî’nin “el-Fütuhatü’l-Mekkiyye” isimli ki-
tabında da bu hikmet kavramı önemli bir yer tutar. Özetle Tasavvufî 
hikmet, şiir olarak da, nesir yazıları olarak da geniş ölçüde işlemiştir. 
Bundan sonrada bu işin sonu gelmiş değil, inşallah bundan sonra da 
sufî şairler veya başka şairler yazarlar. Hakîmler ve aydınlarımız tarafın-
dan işlenir bu hikmet, günümüzün ihtiyacına göre insanlığa yeni ufuklar 
açacak mahiyettedir. Son derece fikir ve ifade özgürlüğüne müsait bir 
kavramdır. Hikmet konulu şiir ve yazılarda fazla bir sınırlama yoktur.

Şimdi tekrar Ahmed Yesevî’ye dönerek sözlerimi burada bitirmek 
istiyorum. Ahmet Yesevî bahis konusu dinî, İslamî, ve tasavvufî hikmet 
anlayışını Türkistan şartlarında devam ettiren sufîlerden ve şairlerden 
birisidir. Divân-ı Hikmet isimli kitabında hem sözleriyle hem faaliyet-
leriyle bunun güzel örneklerini vermiştir. Divân-ı Hikmet ve Ahmed 
Yesevî hakkında bir hayli çalışmalar yapıldı ve bu salonda da bu tür 
konuşmalar yapılmaktadır. Bunlara baktığımız zaman onun hikmetini 
anlayabiliriz. Kıpçak Türkçesiyle yazıldığı için bu hikmetlerin belki an-
laşılması zordur ama. Ama onun tesirleri çeşitli vesilelerle Anadolu’ya 
Selçuklular zamanında ve daha sonra Osmanlılar zamanında yansıdı ve 
halk seviyesinde onun fikirleri, Yunus Emre gibi, ondan sonra Eşrefoğlu 
Rumî gibi, Niyazî-i Mısrî gibi, Şeyh Galip gibi büyük Osmanlı şairleri 
tarafından sadeleştirilerek halka anlatıldı. Yunus Emre bunların başında 
geliyor gayet tabi. Hikmet dediğimiz şiirler, ayrıca bestelenerek geniş 
halk kitlelerine ulaştırıldı. Bu konuda Kemal Eraslan’ın çalışmaları da 
çok önemlidir (Divan-ı Hikmetten Seçmeler, Ankara, 1983).

Ahmed Yesevî’nin bu şiirleri, Orta Asya bozkırlarında halifeleri ta-
rafından yayıldı. Müridlerinden birinin adı da Hakîm Ata’dır. O da Ah-
med Yesevî gibi hakîmdir, bilge kişidir. Onun eserleri de var. Ahmed Ye-
sevî’nin ve halifelerinin kitapları daha çok Kazan’da, Kırım’da vs. Kıpçak 
diliyle yazıldı, okundu. Kazakların, Tatarların Müslüman olmalarında 
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bu hikmetlerin, geniş ölçüde tesiri olmuştur. İslam’ın yayılması bakı-
mından her yerde, tasavvufun tesiri vardır. Balkanlarda, balkan halkla-
rının veyahut Kafkaslarda, Kafkas halklarının Müslüman olmasında, 
Kuzey Afrika’da, Güneydoğu Asya’da, Malezya’da, Endonezya’da sufî-
lerin faaliyetleri neticesinde hatta Çin’de İslamiyet yayılmıştır. Ahmed 
Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’indeki şiirleri de, Yunus Emre başta olmak 
üzere, Anadolu şairleri tarafından çeşitli şekillerde ifade edildi. 

Dil farklı olabilir; nazım şekilleri farklı olabilir ama özüne, manaya 
baktığımız zaman arada fazla bir fark yok.  Kazakistan’a iki kere gittim 
ve Yesî Şehrine de uğramak nasip oldu. Allah rahmet eylesin. Ahmed 
Yesevî’nin şiirleri, hikmetleri ve menkıbeleri Kominizm ve ateizm afe-
tine maruz kalan  Kazan, Kırım Tatarları ve Kazaklar arasında İslam’ın 
yeniden canlanmasına; neşvünema bulmasına önemli ölçüde katkı sağ-
lamaktadır. Yesî kaynaklı feyz günümüzde de devam etmektedir. 

Cenab-ı Hak’tan hepimize muvaffakiyetler diliyorum.
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 13
Prof. Dr. Ali YILMAZ 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî ve  
Yunus’un İslam Anlayışındaki Ortak Çizgi

“Bismillah’la başlayarak hikmet söyleyip
Tâliplere inci, cevher saçtım işte.

Riyâzeti katı çekip, kanlar yutup
Ben defter-i sânî sözünü açtım işte.”

Değerli misafirler, Ahmed-i Yesevî’nin besmele beyitleriyle konuş-
mama başlamak istedim. Hepinizi saygıyla selâmlıyorum.

Ben bugün Ahmed-i Yesevî ile bizim kültür tarihimizin önemli şah-
siyetleri olan Hacı Bektaş-ı Velî ve Yûnus Emre mukayesesi yapacağım 
veya onlarla birlikte Ahmed-i Yesevî ile onların sözlerinden ortak nok-
talar üzerinde duracağım. 

Daha önce iki çalışmam olmuştu. O çalışmalarımdan hareketle Ah-
med-i Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî ve Yûnus Emre’nin eserleri içindeki 
bazı önemli konularda nasıl ortak çizgi üzerinde olduklarını gösteren 
örneklerle konuşmamı sürdüreceğim.

O çalışmalarımdan ilki, 1993 yılında Kayseri’de yapılmış olan bir 
sempozyumda sunduğum bir tebliğ idi. “Milletlerarası Hoca Ahmed-i 
Yesevî Sempozyumu’’ olmuştu 26-29 Mayıs 1993 tarihlerinde. Orada 
“Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetleriyle, Yûnus Emre’nin Şiirlerinde Tasav-
vufî Muhtevâ Benzerlikleri” başlıklı bir tebliğ sunmuştum. Bir de daha 



DÎVÂN-I HİKMET SOHBETLERİ

172

sonra ‘’Bilig’’ dergisinin, Ahmed-i Yesevî Vakfı’nın yayınlamış olduğu 
‘’Bilig’’ dergisinin 9. sayısında bir makalem yayınlanmıştı. O da, ‘’Ah-
med-i Yesevî, Yûnus Emre ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin İslâm Çizgisindeki 
Bütünlük’’ şeklinde başlığı olan bir makaleydi. Bu makalelerden hare-
ketle ben konuşmamı sürdüreceğim. 

Dolayısıyla bu üç büyüğümüzün İslâmî konularda, İslâm’ın esasları 
üzerinde nasıl ittifak ettiklerini, bir çizgi üzerinde olduklarını, doğru 
bir çizgi üzerinde olduklarını, sırât-ı müstakîm üzere olduklarını gös-
termeye çalışacağım. Onun için bunların birbirini takip eden bir silsile 
olduğunu göstermek bakımından önce Ahmed-i Yesevî, Hacı Bektaş-ı 
Velî ve Yûnus Emre’nin yaşadıkları dönemleri bir göz önüne sermemiz 
gerekiyor. Ahmed-i Yesevî’nin hayatı ile ilgili konuları burada zikret-
meye gerek yok. Farklı şeyler olabilir, ama ben çalışmayı yaptığım sırada 
elimizde kaynak olarak Kemal Erarslan’ın eseri olduğu için orada ölüm 
tarihi 1166/(hicri 562 - Miladi 1166) olarak verilmektedir. Hacı Bek-
taş-ı Velî için de 1270 tarihi vardır; farklı tarihler söylenmekle ve kesin 
olmamakla beraber. Özellikle merhum hocamız Mahmut Esat Coşan 
beyin yaptığı çalışmalar neticesinde 1270 tarihi daha ağırlıklı görülmek-
tedir. Yûnus Emre’nin de ölüm tarihi ile ilgili farklı şeyler söylenmekle 
beraber, 1320 veya 1321, Hicrî 720/Miladi olarak 1320 veya 21 senesine 
tekabül eder; böyle bir ölüm tarihi var. Yani bu tarihler böyledir, şöyle-
dir; doğrudur, yanlıştır; onların tartışması bizim konumuz değil. Ama 
ben birbirini takip ettiklerini göstermek açısından bu tarihleri söyledim. 
Buna göre Ahmed-i Yesevî ile Hacı Bektaş-ı Velî’nin vefatları arasında 
101 yıl var. Ahmed-i Yesevî ile Yûnus Emre’nin vefatları arasında 154 
yıl var. Hacı Bektaş-ı Velî ve Yûnus Emre’nin vefatları arasında 50 yıl 
var. Yani Ahmed-i Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî ve Yûnus Emre şeklinde 
bir sıralama söz konusu. Ahmed-i Yesevî’nin hayatından bahsetmeye 
gerek yok demiştim. Hacı Bektaş-ı Velî ile ilgili Âşık Paşazade tarihinde 
şöyle bir bilgi verilmektedir: 

“Hacı Bektaş kim? Horasan’dan kalktı. Bir Kardeşi vardı. Menteş der-
lerdi. Bile kalktılar, geldiler. Doğru Sivas’a geldiler. Ve ondan Baba İlyas’a 
geldiler. Ve ondan Kayseri’ye vardılar. Ve ondan Kırşehir’e vardılar. Ve ondan 
(Buralardaki “ondan”, “oradan” anlamında kullanılmaktadır.) Ve oradan 
Kayseri’ye geldiler. Kayseri’den Kardeşi Menteş yine Sivas’a vardı. 

Orda eceli mukaddermiş anı şehit ettiler. Bunların kıssası çoktur. Cemi-
sine ilmim yetmiş bilmişimdir. Hacı Bektaş, Kayseri’den Suluca Karahöyük’e 
(yani bugünkü Hacı Bektaş’a) geldi. Şimdi mezarı şerifi ondadır.”
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Yûnus Emre de bildiğiniz gibi Anadolu’da doğmuş, yaşamış ve orada 
vefat etmiştir. Nerede doğmuştur, nerede yaşamıştır, nerede vefat etmiş-
tir, mezarı nerededir? Onların üzerinde durmuyorum. Ama bir vakıa 
var, Anadolu’da doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve orada ölmüş. Dolayısıyla 
Ahmed-i Yesevî bildiğiniz gibi, Orta Asya’da Maveraünnehir’de yaşa-
mış, vefat etmiş ve orada görevini icra etmiş. Hacı Bektaş-ı Velî o bölge-
lerden Anadolu’ya gelmiş ve Yûnus Emre Anadolu’da yetişmiş ve ölmüş. 
Yani böyle bizim tarihimizin seyrini yansıtıyor; yani biz tarihte Orta As-
ya’dan Anadolu’ya Avrupa içlerine doğru göç ettik; yani bu silsileyi ta-
kip ediyor bu da. Dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Velî’nin geleneğinin oradan 
Anadolu’ya gelmiş birisi ve Anadolu’da yetişmiş birisi tarafından nasıl 
devam ettirildiğini bu silsilede görmüş oluyoruz. Yani göç macerasına 
uygun düşünce, inanç ve itikat bütünlüğünü de beraberce getirmiş olu-
yorlar, onu görmüş olacağız buradaki örneklerle. Kaynaklarımız: Benim 
çalışmaları yaptığım kaynak Ahmed-i Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’leri-
nin Kemal Erarslan tarafından yapılmış seçmelerdir; bu çalışmayı esas 
aldım, ben bu çalışmaları yaptığımda o elimdeydi. Onu kaynak olarak 
aldım. Hacı Bektaş-ı Velî ile ilgili olarak da Merhum hocamız Mahmut 
Esad Çoşan beyin doçentlik tezi olan Seha Neşriyat tarafından yayın-
lamış olan Hacı Bektaş-ı Velî Makalât isimli çalışmayı esas aldım. Yûnus 
Emre’nin Divanı ilgili olarak da Mustafâ Tatcı’nın Yûnus Emre çalış-
masını esas aldım.  Evet bu kaynaklardan istifade ederek ben bu ortak-
lığı, İslâm çizgisindeki İslâmî konulardaki bütünlüğü, sırât-ı müstakîm 
üzere gelen aynı çizgide olduklarını gösteren örnekler sunacağım. Ama 
ondan önce, sözler bakımından da birbirini nasıl takip ettiklerini gös-
termek üzere, Ahmed-i Yesevî’nin bir hikmeti ile Yûnus Emre’nin bir 
şiirinden beyitleri okuyarak sizlere göstermek istiyorum; sözde de birlik 
olduğunu. Edebiyatımızda bir gelenek vardır biliyorsunuz, nazîre gele-
neği. Yûnus Emre’nin yazmış olduğu hepimizin çok duyduğumuz bir 
şiirinin, Ahmed-i Yesevî’nin bir hikmetinin nazîresi olduğunu tespit et-
tim. ‘’Bana seni gerek seni’’ diye bir şiiri vardır biliyorsunuz Yûnus Em-
re’nin. O şiirin redifinin hemen hemen aynı olduğu Ahmed-i Yesevî’nin 
de bir hikmeti var. Ahmed-i Yesevî’nin sözlerini ben asıl şeklini belki 
doğru da telaffuz edemem; hem de zaman kazanmak açısından Kemal 
Erarslan tarafından yapılmış olan günümüz Türkçesi, Anadolu Türkçesi 
ile yapılmış manzum sayılabilecek açıklamasından okuyacağım. Yûnus 
Emre’ninkini de kendi öz sözünden.

Ahmed-i Yesevî’nin hikmeti:
‘’Aşkın kıldı şeyda beni, cümle âlem bildi beni
Kaygım sensin dün ü günü (gece gündüz), bana sen gereksin sen.’’
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Yûnus Emre:
‘’Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. 
Ben yanaram dün ü günü, bana seni gerek seni.’’

Redifleri aynı, ama diğer sözlerinde de paralellikler söz konusu. 
Ahmed-i Yesevî’nin sözü:
‘’Allahü Teâlâ ne güzel mana, sen yarattın cism ve canı. 
Kulluk kılsam dün ü günü bana sen gereksin sen.’’ 

Yûnus Emre:
‘’Aşkın zincirini üzem deli olam dağa düşem, 
Sensin dün ü gün endişem, kulluk kılsam dün ü günü 

şeklinde ortak bir söz, “bana seni gerek seni.’’.
Ahmed-i Yesevî: 
‘’Gözüm açtım seni gördüm, hep gönlü sana verdim.
Akraba terkini kıldım, bana sen gereksin sen.’’ 

Yûnus Emre;
‘’Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim.
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni.’’ 

Ahmed-i Yesevî;
‘’Âlimlere kitap gerek, sûf îlere mescid gerek,
Mecnun’lara Leylâ gerek, bana sen gereksin sen.’’

Yûnus Emre “Sûfîlere sohbet gerek”; Ahmed-i Yesevî ise, “âlimlere 
kitap gerek, sûfîlere mescit gerek” demişti.

Yûnus Emre:
‘’Sûf îlere sohbet gerek, ahîlere ahret gerek.
Mecnun’lara Leylâ gerek (aynı şeyi tekrar ediyor), bana seni gerek seni.’’ 

Ahmed-i Yesevî:
‘’Gâfillere dünyâ gerek, âkıllere ukbâ gerek,
Vâizlere minber gerek, bana sen gereksin sen.’’
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Yûnus Emre:
‘’Ne tamu da yer eyledim , ne Uçmak’ta köşk bağladım, 
Senin içün çok ağladım, bana seni gerek seni.’’ 

(Tamu: Cehennem. Uçmak: Cennet)
Ahmed-i Yesevî: 
‘’Âlem tamam cennet olsa, hep hûriler karşı gelse,
Allah bana nasip kılsa, bana sen gereksin sen.’’

Ahmed-i Yesevî’nin yine tekrar başka bir beyti:
‘’Cennete gireyim cehennem kılayım, ne hurilere nazar kılayım.
Onu bunu ben ne kılayım, bana sen gereksin sen.’’

Yûnus Emre’nin çok duyduğumuz beyti var biliyorsunuz:
‘’Cennet, cennet dedikleri, bir ev ile bir kaç huri.
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni.’’

Son beyitler: 
‘’Hace Ahmed’dir benim adım, dün ü gün yanar oldum, 
İki cihanda ümidim, bana sen gereksin sen.’’
‘’Yûnus çağırırlar adım, gün geçtikçe artar odum (ateşim)
İki cihanda maksûdum, bana seni gerek seni.’’

Bu Ahmed-i Yesevî’nin Hikmeti ile Yûnus Emre’nin şiiri arasında 
muhtevâ benzerlikleri olduğu gibi, söz benzerlikleri de çok nettir; yani 
bizim edebiyatımızda daha sonra çok güzel örnekleri görülecek olan 
şeyleri görüyoruz burada. Nazîre geleneğinin ilk örneklerinden biri-
sini görmüş oluyoruz. Bu sözü vurgulamak için bu örneği vermiştim. 
Bundan sonra her üç büyüğümüzün sözlerinde İslâm’ın itikad, ibadet 
ve muâmelât bahislerinde, konularında aynı düşünceler, aynı istikamet 
üzerinde olduklarını gösteren bazı örneklerle konuşmamı devam etmek 
istiyorum. Hayır ve şerrin Allah’tan olduğu hususunda Ahmed-i Yesevî 
şöyle diyor: 

‘’Âşıkları inleyerek yola girdi,
Her ne cefa gelse onu Hak’tan bildi.
Râzı olup yer altında hâzır oldu.
Ağlayarak seherlerde durur dostlar.’’
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“Âşıklar her ne cefa gelse onu Hak’tan bildi.” Hayır ve şer, herşey 
Allah’tan geldiğini söylüyor.

Yûnus Emre de şöyle diyor: 
“Yûnus bu sözleri kogıl kem kendözünden elin yugıl
Senden ne gele bir diğil çün Hak’tan ola hayr u şer.”

Ahmed-i Yesevî ile Yûnus Emre aynı şeyi söylüyorlar. Allah’a itâat 
hususunda: 

“Hakk’a dönüp mü’min olsan, tâat kıl sen;
Tâat kılan Hak didarını görür dostlar.” 

diyor Ahmed-i Yesevî.
Hacı Bektaş-ı Velî şöyle diyor: 
“Pes imdi Çalap Tanrı’ya inanmak imandır ve buyrugun tutmak dahi 

imandır. Ve yığlın dediğinden yığılınmak imandır (yığılınmak kaçınmak 
anlamında), Pes Tanrı tebâreke ve teâlâ buyurduğun tutmayıp yığılığın de-
diğinden yığılanmamak Tanrıya inanmak mıdır?” 

“Nasıl inanmaktır?” diyor. Yani Allahü Teâlâ’ya itâat etmek gerekti-
ğini ifade ediyor. 

Yûnus Emre de şöyle diyor: 
“Kim durur kim ere ana dün ü gün tâat kılan ana
Verilür uçmak anlara zirâ bilişgür yâd degül.” 

Evet burada da Allah’a itâatten bahsediyor.
Günahlarından kaçınma ve haram-helâl ölçüsüne riâyet hususunda 

Ahmed-i Yesevî, Yûnus Emre ve Hacı Bektaş-ı Velî şunları söylüyorlar. 
Örneklerin bir kısmını atlayarak geçmek istiyorum. Ahmed-i Yesevî’nin 
sözleri:

“Tâlibim ben” söylerler, vallahi, billahi nâ-insâf;
Nâmahreme bakarlar, gözlerinde yok insâf;
Kişi malını yiyerler, gönülleri değil sâf;
Arslan Baba’m sözlerini işitiniz teberrük.” 

Yine bir başka sözü:
“Pir hizmetin kıldık; tâlibim.” diyip yürürler;
Yiyip haram, mekruhu, torbalarına doldurdular”
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Onları yeriyor, tenkit ediyor. 

Ahmed-i Yesevî yine devam ediyor:

 “Sûretleri bütün nakş, kıyâmetten korkmazlar
 Fısk ve fücûr kılarlar, günahlardan ürkmezler;
 Riyâ tesbihi ellerinde, ağlayıp yaş dökmezler;
 Arslan Baba’m sözlerini işitiniz teberrük.”

Yûnus Emre aynı konuda şöyle diyor:

“Yârânlarından utanıp, günâhın gizli işlersin, 
Yaradan Hâlık’ın hazır, niçin ondan utanmazsın?”

    +  + + 

“Bunda zâlimlik eyleyen nefsi haramla toylayan, 
Yüzleri kara kopısar öz canları rahat değil.”

(Bunda, yani burada dünya hayatında zâlimlik eyleyen..)

Yine başka bir beyitinde Yûnus Emre:

“Müslümanlar zamâne yatlu oldu, 
Helâl yenmez haram kıymetli oldu.”

Başka bir beyitte:

“Kesgil harâmdan elün kesgil gıybetden dilün
Azrâil el irmedin bu dükkânı dir gider.”

Evet, devam ediyor o şekilde. Hacı Bektaş-ı Velî şöyle buyuruyor: 

‘’Pes ey mü’minler, kıyâmete inanmak böyle değil ki siz inanırsınız, zîrâ 
ki her ne bulursanız haramdan ve helâlden giyersiz ve donanırsız, haksız 
yerde nimetler yiyip gönenirsiz, yani işbu inanmak mıdır kim siz inanırsı-
nız.’’ 

Yani “Haram-helâl demeden yiyerek inanmış olmazsınız.” diyor.

Tövbe:

Evet, tövbe konusunda Ahmed-i Yesevî şöyle diyor:

‘’Tövbe kılıp Hakk’a dönen âşıklara
Cennet içinde dört pınarda şerbeti var.
Tevbe kılıp Hakk’a dönmeyen gâfillere
Dar lahidde katı azap hasreti var.’’



DÎVÂN-I HİKMET SOHBETLERİ

178

‘’ Günahına tövbe kılıp ağlayıp yürü sen
Giderim diyip yol başına varıp dur sen.
Gidenleri görerek hem ibret al sen,
İbret alsan, yattığın yer olur gülzâr.’’

Tevbe üzerinde bu şekilde duruyor.

‘’Namaz, oruç, tevbe üzre varanlara,
Hak yoluna girip ayak koyanlara, 
Bu tevbeyle âhirete varanlara, 
Bağışlanmış kullar ile sohbet var.” 

Tevbe tabii sadece dilden, “Tevbe ettim tevbe tevbe ya Rabbim!” diye 
geçmek değil. Tevbe bir günahı, bir yanlışı, hatayı, kusuru tekrar dön-
memek üzere, o kusurdan, o hatadan, yanlıştan vazgeçmektir. Tevbe fiili 
olarak böyle yapılır. ‘’Tevbe-yi Nasuh’’ diyoruz buna. Hacı Bektaş-ı Velî 
şöyle diyor tevbeyle ilgili: 

‘’Pes kul yavuz hâlden dönicek tevbe viren Çalap kendüsidür.’’ 

Yani kul kendisi tevbe edip yanlış yoldan dönerse, onun tevbesini 
kabul edecek olan Allah’dır. Yine o şöyle diyor:

‘’Pes imdi ey mü’minler! Tevbeyi şöyle kılmak gerek ki, anda aceb olmaya 
(yani bir şaşkınlık olmaya); lâkin öyle kılmak gerek ki menfaat gele. Zîrâ ki 
tevbe kılmaklık, peşimanlıktır ve peşimanlığın esası budur ki; yetmiş yılllık 
günah bir özre satılır.’’ 

Yani 70 yıllık günah bile gerçekten tevbe edilirse, Cenab-ı Allah, o 
kimseyi affeder.

Yûnus ise tevbe hakkında şöyle der:

“Yûnus var imdi tevbe kıl, can sende iken et amel, 
Âşık isen kuşana gör dervişlerin palhengini.”

Evet, tevbeyle ilgili bu örneklerle yetinmek istiyorum. 

Kur’an ve Kur’an ile amel hususunda bu büyüklerimizin söyledik-
lerinden bahsetmek istiyorum. Malum olduğu üzere Kur’an-ı Kerim 
her Müslümanın temel kaynağıdır; müminin hayatını Kur’an’a göre, 
Kur’an’ın emir ve yasaklarına göre ayarlaması, düzenlemesi gerekir. Yani 
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ona göre hareket etmesi, iman, ibadet ve muâmelât hususunda temel 
esasısın Kur’an olduğu malumdur. Büyüklerimiz de onu tavsiye ediyor.

Ahmed-i Yesevî şöyle diyor: 

“Gönlüm katı, dilim acı, kendim zâlim;
Kur’ân okuyup amel kılmaz sahte âlim.” 

Kur’an okuyup da amel etmeyenlere taş var burada. 

“İnci, cevher sözüm âleme saçsa, 
Okuyup anlasa, Kur’ân’ı açsa.” 

diye Kur’an’a başvurulması gerektiğinden bahsediliyor yine.

 Yûnus Emre şöyle diyor: 

 ‘’Kaf Dağı zerrem değül, ay ve güneş bana kul,
 Aslum Hak’dur şek değül, mürşiddür Kur’an bana.’’
  + + +
 “Gönül dolu zulmetdür işlediği bid’atdür; 
 Bu nicesi bir ümmetdürür Kur’an yoluna girmez.”
  + + +
 “Okudum yedi Mushaf ’ı tâat getürürsün sâf î; 
 Çünkü amel eylemedün gerekse var yüzbin oku.”

“Eğer, okursun okursun ama amel eylemedikten sonra, yüz bin kere 
okusan da bir anlamı yok.” diyor Yûnus Emre. 

“Kur’ân’a kulak tutulmaz, 
Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu.”

Her ikisi de, Ahmed-i Yesevî de, Yûnus Emre de, Kur’an okumanın 
önemi üzerinde duruyor, ama sadece yüzünden okuyup geçmek değil, 
onun aynı zamanda amellere, hayata yansıması gerektiği üzerinde özel-
likle duruyorlar. 

Hacı Bektaş-ı Velî, Makâlât’ında Kur’an’a inanmanın iman esasla-
rından olduğunu belirtiyor, iman esaslarını sıralarken ondan bahsediyor 
ve birçok yerde Kur’an’dan âyetler getiriyor. Onları sadece bu şekilde 
söyleyerek geçmek istiyorum. ((s. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 
52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 78, 80, 81, 
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82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 
110, 111).

Hz Peygamber ve sünnetine bağlılık hususunda da yine büyükleri-
miz güzel tavsiyelerde bulunuyorlar. Aynı şeyleri her üçü de söylüyor. 

Ahmed-i Yesevî şöyle diyor: 

“Ümmet olsan, gariplere tâbi ol sen;
Âyet, hadis her kim dese, sâmi ol sen.” 

Yani bunları dinleyici ol. Âyet hadis kim dese onları dinle. 

Diğer bir beytinde:

“Sünnetlerini muhkem tutup ümmet oldum;
Yer altına yalnız girip nurla doldum.” 

diyor Ahmed-i Yesevî.

Başka bir dörtlüğünde şöyle diyor: 

“Mü’min değil, hikmet işitip ağlamıyor,
Erenlerin dediği sözü dinlemiyor;
Âyet, hadis mânâsını anlamıyor;
Bu rivâyeti Arş üstünde gördüm işte.”

Başka bir dörtlükte de: 

“Aşksızların hem cânı yok, hem îmânı;
Resûlu’llah sözünü dedim, mânâ kânı; (“Kanı”, “hani” demek)
Nice desem, işitici, bilen hani?
Habersiz desem, gönlü karışır dostlar.”

Başka bir dörtlükte: 

“Fâsık, fâcir havalanıp yere basmaz;
Oruç, namaz, kazâ kılıp misvâk asmaz;
Resûlu’llah sünnetine değer vermez;
Günahları günden güne artar dostlar.”

Başka bir yerde:

“Sünnetlerini sıkı tutup ümmet ol sen;
Gece gündüz selâm verip ülfet ol sen.”
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Başka örnekler de var ama birbirinin tekrarı gibi. 

Yûnus Emre’den bazı örnekler vermek istiyorum: 

“Tutulmaz oldu peygamber hadisi,
Halâyık cümle Hak’dan utlu oldu” 
diyor Yûnus Emre. Yine başka bir yerde:

“Sen ona ümmet olıgör, o seni mahrûm komaz, 
Her kim onun ümmetidür, sekiz Cennet yeridür
 
Her kim onun sünnet ile farzını kâim tutar, 
Ne diyem ki âkıbet, soru hesaptan berîdür”

Hz. Peygamber’in sünnetini kendisine hayat tarzı edinen, Ku’ran-ı 
Kerimle birlikte hayat tarzı edinenlerin, sorgu sualden azad olacağını, 
berî olacağını ifade ediyor, Yûnus Emre.

Hacı Bektaş-ı Velî ise şöyle diyor.

‘’Bir kişi ....... veyahut Muhammed-i Mustafâ’ya inkârla baksa veyahut 
Muhammed’in sahâbelerinin birin nâ-hak bilse, dükeli işlediği (“tamamen” 
demek) amelleri hebâen mensûrâ olur. ‘’

Hz. Muhammed Mustafâ’ya inkârla baksa, onun kendisine hadis-
lerine sünnetine inkârla baksa ve sahâbeden birisini nâ-hak bilse, “hak 
üzere değil” şeklinde bir düşünceye sahip olsa, işlediği bütün ameller 
boşa gider. 

Yine Hacı Bektaş-ı Velî’den: 

‘’Kabe kıbleniz, Kur’an inandığınız, Muhammed Mustafâ aleyhisselâm 
şefâatçımız, Adem Aleyhisselâm şefâatcımız atamız.’’ 

‘’Baki mübarek haberler Kur’an tefsirinde ve ehâdîs-i nebevî’de, tezki-
retü’l-evliyâ’da ma’lûm ola.’’ diyor yine Hacı Bektaş-ı Velî, peygamber 
efendimizin hadislerine işaret ediyor. Evet, Hz. Peygamber ve onun 
sünnetiyle, hadisleriyle ilgili olarak Ahmed-i Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî 
ve Yûnus Emre hazretlerinin aynı çizgide olduklarını görüyoruz. 

İbadetler husûsunda: 

İbadetler malum, onlar hususunda da aynı birlikteliği görüyoruz. 
Aynı ortak çizgiyi, aynı ortak ifadeleri görüyoruz. Ahmed-i Yesevî şöyle 
diyor:
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“Ey kul Ahmed, sen bu gün, kıl sen ibadet dün ü gün,
Deme sen ömrümdür uzun, bilmem ki hâlim ne olur.”

Yani “Nasıl olsa daha vaktimiz var, kılarız; daha gencim, biraz hayat-
tan kâm alalım.” gibi düşüncelere yer olmadığını ifade ediyor Ahmed-i 
Yesevî. 

“Altmış üçe yaşım yetti, geçtim gâfil;
Hak emrini muhkem tutmadım, kendim câhil;
Oruç, namaz, kazâ kılıp oldum kâhil
Kötüyü izleyip iyilerden geçtim işte.”

Mü’minlerin bir özelliği vardır, “Ben ibadetlerimi yaptım. Ben hep 
ibadetlerimi yerine getirdim, tamam benim işim bitti. Tamam ben ar-
tık Allah’ın rızâsını kazandım; cenneti garantiledim.” gibi bir düşünce 
içinde olamaz. Ahmed-i Yesevî de bunu söylüyor: “Altmış üç yaşıma 
geldim, namaz oruç kıldım, ama yine de kaza kıldım.” diyor yani her 
hangi bir şey olmuşsa diye. Müttakî Müslümanların özelliklerindendir. 
O “Her şey tamam, bende eksik yok, kusurum yok diyemez.” Ahmed-i 
Yesevî de onu ifade ediyor. 

“Arş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm;
Derdimi deyip, Hakk’a bakıp yaşımı döktüm.”
 
diyor Ahmed-i Yesevî. 

“Beş yaşımda tâbi olup tâat kıldım;
Baş eğerek oruç tutmayı âdet kıldım.” 

Ahmed-i Yesevî, beş yaşından itibaren oruç tuttuğunu ifade ediyor.

“Namazsıza, tâatsize vermez kuvvet;
Fi’li zayıf, ayıplıya vermez himmet.” 

diyor, ibadet etmenin önemini belirtmek için. 

“Muhabbetin şevkı ile yâr iste sen;
Oruç namaz Kâdir’imin farzı olur.” 

“Oruç namaz, Kâdir-i Mutlak olan Cenab-ı Allah’ın farzı olur.” di-
yor. 

Ahmed-i Yesevî’den başka örnekler var, ama Yûnus Emre’den olan-
lara geçmek istiyorum. 
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“Benden öğüt ister isen eydivirem bildiğimden
Budur Çalabın buyruğu, tutun oruç kılın namaz.” 

Evet, “Budur Çalab’ın buyruğu Allah’ın buyruğu tutun oruç, kılın 
namaz.” (“Eydivermek: Söyleyivermek.)

“Müslümanam diyen kişi, şartı nedir bilse gerek, 
Tanrı’nın buyruğun tutup, beş vakt namaz kılsa gerek.”

Başka bir şiirinde Yûnus Emre çok ciddi bir uyarıda bulunuyor: 

 “Allah buyruğın tutgıl namazın kılup g’itgil;
Namazın kılmayınca zinhar kesinlikle varmagıl işe.” 

“Herhangi bir işe namazını kılmadan girişme.”

“Evünde hâlâlüne beş vakt namaz öğretgil; 
Öğüdün tutmaz ise yazığı yoktur boşa.” 

Yunus Emre, evindeki eşine beş vakit namaz öğret, diyerek çok ciddi 
bir uyarıda bulunuyor.

Hacı Bektaş-ı Velî de, ibadetlerle ilgili benzer şeyler buyuruyor, 
Şerîat makamlarından bahsederken şöyle buyuruyor: 

‘’Üçüncü makam namaz kılmaktır ve zekat vermektir ve oruç tutmaktır 
ve gücü yeterse hacca varmaktır.’’ 

‘’Birigü (yani bir kişi), diliyle iman getirse ve gönlüyle inanmasa veya-
hut öşrü, zekâtı tamam vermese veyahut hacca varırken yoldan geri dönse 
dükeli işlediği amelleri hebâen mensûrâ olur.’’ 

boşa gider, diyor.

Ahmed-i Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî ve Yûnus Emre’nin ibadetler 
hususunda ikazları bu şekilde. 

Dünyaya Bakış: 

Dünya bizim yaşadığımız hayattır, dünyadaki her şey Allah tarafın-
dan insanın emrine verilmiştir, biz bu dünyada yaşarız. Yani Müslüman 
olsun, Müslüman olmasın, kim olursa olsun hayatı dünyada yaşayacak. 
Onun için dünya, bizim dışımızda değildir. Ama Müslümanların geliş-
tirmiş olduğu bir tabir vardır: “Dünya’yı terk etmek.” Özellikle tasavvuf 
ağırlıklı metinlerde, hep dünyayı terkten bahsedilir. Bu tabîî, “Dünyada 
yiyip içme, yaşama, evin barkın olmasın, iş tutma.” anlamında değildir. 
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Dünyaya esir olmamak ve dünya hayatını gaye hâline, amaç hâline ge-
tirmemektir. Dünyayı terk, ancak bu şekilde izah edilebilir. Dünyada 
yaşayacağız; ama hedefimiz dünyayı kazanmak değil, dünya nimetle-
ri sayesinde âhiretimizi kazanmaktır. Cenâb-ı Allah, ‘’Allah’ın verdiği 
şeylerde âhiret yurdunu ara, dünyadaki nasibini de unutma.’’ (Kasas 
28/77) buyurmaktadır Kur’an-ı Kerim’de. Dünyada yaşacağız, ama esas 
hedefimiz dünya nimetleri ile âhireti kazanmak olacak. Âhireti, Allah’ın 
rızâsını kazanma yolunu açan vasıta olarak göreceğiz dünyalıklarımızı. 
Dünyayı terk budur. Bu çerçevede Hacı Bektaş-ı Velî, Yûnus Emre ve 
Ahmed-i Yesevî’nin de ikazları vardır. 

“Dünyaya tapan soysuzlardan yüz çevir;
Yüz çevirip, deniz olup taştım işte.” 

diyor Ahmed-i Yesevî.

Yûnus Emre ise şöyle diyor:

Bu dünyeye gelen kişi, âhir yine gitse gerek;
Misafirdir, vatanına bir gün sefer etse gerek.” 

Dünya bir müddet kalınan bir misafirhanedir, onu ifade ediyor.

“Dünyayı elden bırak, olmadın Hak’dan ırak;
Sermâye kendüs’olmuş varlıkları yuyanlara.”

İnsanları katagorilere ayırır Hacı Bektaş-ı Velî Makâlât’ta. Âbidler 
diye bir sınıf vardır. Orada Âbidlerin tâatleri yani yapması gereken şey-
leri anlatırken şöyle diyor:

‘’Âbidlerin tâatları, nefsi arzularını istemeyip, dünyayı terk edip âhireti 
sevmektir.’’ 

Bir başka yerde: 

‘’Ve hem mü’minlere dünya sevmeliğ begaye ulu noksandır.’’ Nitekim 
Rasûl hazretleri Alleyhisselâm buyurur: ‘’Dünya sevgisi her hatanın başı, 
onu terk etmek ise ibadetin esasıdır.’’ 

“Ya’ni dünyâ sevmeklik dükeli günahların başıdur ve dünyâyı terk it-
meklik dükeli ibâdetlerün başıdur.” 

demektedir.
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Peygamber Efendimizden bir hadis rivâyet ediyor şu şekilde: ‘’Yani 
dünya sevmeklik dükeli günahların başıdır ve dünyayı terk etmeklik dükeli 
ibadetlerin başıdır.’’ 

“Dükeli”, “tamamı” anlamında olduğunu söylemiştim. Dünyaya ba-
kış hususunda her üç büyüğümüz de aynı şeyleri tavsiye ediyor. Ah-
med-i Yesevî, ‘’Dünyaya tapan soysuzlardan yüz çevir.’’ demişti. ‘’Yüz 
çevirip deniz olup taştım işte,’’  demişti.

Yani dünyaya esir olmamak, dünya hayatına esir olup âhiretimizi 
mahvetmemek. Yine bu çerçevede başka tavsiyeleri de var. Ahmed-i Ye-
sevî şöyle diyor: 

“Dirilikte din nevbetini iyi vur sen:
Âhiretin esbâbını burada kur sen.” 

Dünya, âhiretin sebeplerini oluşturmaktır. Dünya hayatı budur.

Yûnus Emre yine aynı doğrultuda; 

‘’Fânî dünyâyı nidelim bâkî evine gidelim
Armağan gerek dostumdan bunda yükün tutsun.” 

demiş.

Hacı Bektaşı Velî ise bu konuda şöyle diyor:

‘’Ey azizim, bu dünyalık irkenler, dünya malını cem edenler, yarın âhi-
rette türlü türlü azaplardan nice kurtulsalar.’’

Hümeze Sûresi’nin başında Cenâb-ı Allah şöyle buyurur: ‘’Durma-
dan mal biriktirirler ve o malın kendilerini edebî yaşatacağını zannedeler.’’ 
Dünya ile ilişkimiz bu çerçevededir; yani mü’minin dünya ile uğraşma-
ması diye bir şey yok; aksine dünya hayatını yaşayarak, dünyada tarım 
yaparak, ticaret yaparak, sanayici olarak, üretici olarak. Her şeyi yapmak, 
helâl olan her şeyi yapmakta hiç bir sakınca yok, ama ne için? Âhireti-
mizi kazanmanın bir vesilesi olması için; dünyaya esir olmamak için. 
Âyette belirtildiği gibi, “mallarımızın bizi ebedî yaşatacağını” düşün-
meksizin. 

Şimdi bir başka ortak çizgi üzerinde durmak istiyorum.  Hulefâ-i 
Râşidîn ile ilgili ortak sözlerini dile getirmek istiyorum, yani dört halife 
ile ilgili. Bildiğimiz üzere Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. 
Ali (r.anhüm), Hulefâ-i Râşidîn olarak değerlendirilir. Bütün mü’minler, 
bu 4 büyük halîfeye ta’zîmde bulunurlar. Onların adı anıldığı zaman, tek 
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isim anıldıysa “Radiyallahu anh” derler; “Allah ondan razı olsun.” derler. 
Hepsi bir arada anılmışsa, “Radiyallahu anhum” deriz. Onların döne-
mi, sonraki İslâm tarihinin örnek dönemidir. Hulefâ-i Râşidîn dönemi, 
örnek dönemdir. Hem idareleri bakımından, hem idareye getirilişleri 
bakımından örnektir. Bu konuda ortak bakışımız bu şekildedir; fakat 
özellikle Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleriyle ilgili yaşanmış bir takım 
olaylar, hem hilafete getirilişleri hem de kendi dönemlerinde yaşanmış 
bir takım olaylardan dolayı, daha sonra bazı ihtilaflar ortaya çıkmıştır ve 
bu ihtilaflar zamanla mezhepler oluşmasına, farklı düşüncelerin, farklı 
görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Hâlâ bu olayların getirdiği ayrışma veya mezhepleşme veya gruplaş-
maların yansımalarını günümüzde de görüyoruz ve bu çerçevede bazı 
mezhepler, bazı gruplar, bazı cemaatler ve bazı topluluklar, özellikle Hz. 
Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman ile ilgili olarak farklı düşüncelere 
sahiptirler. Memleketimizin bir gerçeği olan, memleketimizin bir par-
çası olan, ülkemizin bir varlığı olan Alevî ve Bektaşî grupları, Hz. Ali 
dışındaki halîfelerle ilgili farklı düşüncelere sahip bulunmaktadırlar. Bu 
arada zaman zaman şöyle özellikle Alevî çevreleri tarafından, “Ahmed-i 
Yesevî de Alevîydi, Yûnus Emre de Alevî’ydi, Hacı Bektaş-ı Velî za-
ten malum.” şeklinde sözler de duyarız. Ben buna hiç itiraz etmiyorum. 
Bana Alevî dense ona da itiraz etmem. Çünkü Hz. Ali’yi hepimiz sevi-
yoruz. Hepimiz Hz. Ali’nin yolundan gittiğimizi iddia ediyoruz. 

Yani biz, eksiğimiz kusurumuz elbette var, bunu inkâr edecek değiliz. 
Mesela diyelim ki Ahmed-i Yesevî Alevîydi, Hacı Bektaş-ı Velî zaten 
malum, Yûnus Emre Alevîydi tamam diyelim; ama meselâ Hulefâ-i Râ-
şidîn’e bakışlarında her üçünün de hiç bir farkı yok. Yani her üçünün de 
bu Hulefâ-i Râşidîn’e aynı gözle baktıkları, aynı şeyleri, benzer şeyleri 
veya dört halîfe için de güzel şeyler söylediklerini görüyoruz. Bu kısım-
da o çerçevedeki örnekleri vererek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 
Zaten herhalde süre de dolmak üzere. Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetleri 
içinde Hulefâ-i Râşidîn’in her biri için ayrı hikmet vardır. Ahmed-i Ye-
sevî Hulefâ-i Râşidîn’in dördü için de ayrı ayrı hikmet söylemiştir vee 
bu hikmetlerde onlara övgü yer almaktadır. 

Bu hikmetlerin sadece birinci beytini vererek geçmek istiyorum. 

Ahmed-i Yesevî Hz Ebû Bekir (r.a.)  ilgili şöyle başlar hikmetine  

‘’Gördüğü an inanan Ebû Bekr-i Sıddîktır,
 Üstün olup dayanan Ebû Bekri Sıddîktır.’’ 
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Onun “Sıddîk” ismini almasının sebebi, vahyin en başında gördüğü 
an inanması ve hayatı boyunca, “O söylemişse doğrudur; o göstermişse 
doğrudur ve o yapmışsa doğrudur.” çizgisini hep sürdürmesidir. Bu ilk 
beyitte Ahmed-i Yesevî ona vurgu yapıyor: ‘’Gördüğü an inanan Ebû 
Bekr-i Sıddıktır’’.

Hz. Ömer ile ilgili şöyle diyor Ahmed-i Yesevî; 

‘’İkincisi yâr olan adaletli Ömer’dir. 
Mü’minlere yâr olan adaletli Ömer’dir.’’ 

Hz. Ömer (r.a.)’ın öne çıkan özelliği adaletli olmasıdır. Hepsi adalet-
li de, Hz. Ömer o yönüyle öne çıkmıştır. Ahmed-i Yesevî de ona vurgu 
yapıyor. 

Hz. Osman ile ilgili hikmetinin birinci beyti şöyle: 

‘’Üçüncü yâr olan hayâ sâhibi Osman’dır. 
Her nefeste yâr olan hayâ sâhibi Osman’dır.’’ 

Hz. Osman da, hayâ sahibi olması ile öne çıkmış büyüğümüzdür. 
Ahmed-i Yesevî de burada da ona vurgu yapıyor.

Hz. Ali ile ilgili şöyle diyor, hikmete şöyle başlıyor devamı var uzun-
ca. 

‘’Dördüncüsü yâr olan Hak Arslanı Ali’dir. 
Hem Mi’râc’da yâr olan Hak Arslanı Ali’dir.”

Burada da Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’e olan yakınlığı ve “Allah’ın 
Arslanı” unvânı vurgulanmış oluyor. 

Evet gördüğünüz gibi Ahmed-i Yesevî, Hulefâ-i Râşidîn’in dördü 
için de hiç bir ayrım yapmadan güzel, önemli yönlerini öne çıkararak 
hikmetler söylemiştir. 

Başka bir dörtlüğünde şöyle diyor: 

“Gurbet değdi Mustafâ gibi erenlere,
Otuz üç bin sahâbe ve yârânlara,
Ebû Bekir, Ömer, Osman, Murtazâ’ya,
Gurbet değdi onlara hem, dedim işte.” 

Dördünün ismini de, -Hz. Ali’nin Murtazâ sıfatıyla- ismini anıyor.

Yûnus Emre onlarla ilgili şöyle diyor 
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“Ebû Bekr ü Ömer ol dîn ulusu
Aliyy-i Murtazâ Osman benümdür.” 

Aliyy-i Murtazâ yine Hz. Ali’nin Murtazâ sıfatı ile birlikte anıyor 
ismini.

“Muhammed’i yaratdı mahlûkat şefkatinden; 
Hem Alî’yi yaratdı mü’minlere fazlından.” 

diyor Yûnus Emre yine.

Başka bir beyitte;

“Ebûbekir’le Ömer, yüzlerinden nûr damlar 
Sînesi dolu Kur’an Osmân-ı Affân hani?” 

diyor Hz. Osman’ı da zikrederek. Yûnus Emre de, dördünün de isim-
lerini tazimle anıyor.

Hacı Bektaş-i Velî’nin şöyle bir ibaresi vardır. Hz Peygamber ve Hu-
lefâ-i Râşidîn’i bir elin birbirinden ayrılmaz beş parmağı olarak ifade 
eder: 

‘’Muhammed aleyhisselâm baş parmak gibidir, Ebû Bekir (r.a.) şehâdet 
parmağı gibidir. Ömer (r.a.) orta parmak gibidir. Osman (r.a.) tahâret par-
mağı gibidir. Ali Kerremallâhü veche de kiçi (küçük) parmak gibidir.’’ 

Gördüğünüz gibi Hacı Bektaş-ı Velî, Hz. Peygamber ve Hulefâ-i 
Râşidîn’i birbirinden ayrılmaz bir bütün olan bir elin parmakları olarak 
nitenlendiriyor. Yorum yapmaya gerek yok.

Son olarak ifade edeceğim, süreyi aştım mı bilmiyorum. Son ola-
rak ifade edeceğim “dört kapı kırk makam” tabiri vardır özellikle ta-
savvuf çevrelerinde dört kapı üzerinde durulur. Hem Ahmed-i Yesevî, 
hem Hacı Bektaş-ı Velî, hem Yûnus Emre bu çerçevede açıklamalarda 
bulunmuştur. Özellikle Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât’ı dört kapı kırk 
makam üzere oluşmuştur. Dört kapıda bulunan makamların izahıdır 
Makâlât. Bu çerçevede söylediklerinden bazı örneklerle konuşmamı ta-
mamlamak istiyorum. Bu makamlar; tarîkat, şerîat, marifet ve hakîkat 
makamlarıdır malum olduğu üzere.

Ahmed-i Yesevî şöyle diyor. 

“Tarîkattir bu yol, adını bilse derviş,
Ma’rifetin mallarından alsa derviş,
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Başka yollar beyhûdedir; sansa derviş,
Hakîkatin meydanında er o olur.”

Burada tarîkat makamından bahsediyor.

‘’Ma’rifetin bostanında canını veren,
Muhabbetin meydanında baş oynayan,
Hakîkatin denizinden cevher alan
Dalgıç gibi o denizden çıkmaz olur.’’

Ahmed-i Yesevî’nin ifadesi: ‘’Tarîkate şerîatsiz girenlerin’’  

“Tarîkate şerîatsiz girenlerin,
Şeytan gelir imanını alır imiş.
İşbu yolu pîrsiz dâva kılanları,
Şaşkın olup ara yolda kalır imiş.”

Tarîkata şerîatsız girilmeyeceğini, yani şerîat, zâhirî olarak ibadet ve 
muâmelât çerçevesinde yapmamız gereken her şey, bu “şerîat” kapsamı 
içinde zikredilir. 

“Şerîati, tarîkati bileyim desen,
Tarîkati hakîkate ekleyim desen,
Bu dünyadan inci,cevher alayım desen,
Candan geçen seçkin kulları alır imiş.” 

Evet birbiriyle bağlantısını ifade ediyor. Epeyce örnekler var. 

“Şerîatte tecrittir dünyasını terk etmek;
Terk etmeden dünyayı Hakk’ı sevdim, demesin.
Terk etmeden ten canın tecrit oldum, demesin.
Hakîkatte haramdır bir Huda’dan başkası.”

“Öyle olmadan âşık didar arzu kılmasın.” Ahmed-i Yesevî’den bu 
örneklerle yetinelim. 

Yûnus Emre Aynı konuda şunları söyler; 

“Evvel kapı şerîat emri nehyi bildirir
Yuya günahlarını her bir Kur’an hecesi. 

İkincisi tarîkat kulluğa bel bağlaya, 
Yolu doğru varanı yarlıgaya hocası.  
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Üçüncüsü ma’rifet cân gönül gözün açar, 
Bak ma’nâ sarayına arşa değin yücesi. 

Dördüncüsü hakîkat ere eksik bakmaya, 
Bayram ola gündüzü, kadir ola gecesi. ‘’

‘’ Şerîat, Tarîkat yoldur varana,
Hakîkat ma’rifet andan içeru.’’ 

şeklinde bu dört kapıyı anlatıyor Yûnus Emre. Biraz önce söylediği-
mi Yûnus Emre bu şekilde ifade ediyor.

Hacı Bektaş-ı Velî de, Makâlât’ını zaten bu dört kapı üzerine bina 
etmiştir. O, şöyle der:

‘’Kul Çalap Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur. O kırk maka-
mın onu şerîat içindedir, onu tarîkat içindedir ve onu ma’rifet içindedir ve 
onu hakîkat içindedir.’’ 

Bu dört kapıdan girdikten sonra o kapıları, kat etmesi gereken ma-
kamların her birini Makâlât isimli eserin tamamında dile getirir ve ora-
da şerîat makamında işte iman esasları; namaz oruç ve zekât; muâmelât 
ile ilgili bütün hususları anlatır; bütün bu kırk makamı izah ettikten 
sonra şöyle bir ifadede bulunur: ‘’Bunlardan biri eksik olsa her şey he-
bâen mensûrâ olur.’’ der. Hani bazıları, tasavvuf çevrelerinde duyuyoruz, 
maalesef belli bir makama erdikten sonra, işte “Namaz oruç zekât gibi 
ibadetlere gerek kalmadı.” şeklinde izahlar yapıldığını duyuyoruz. İşte 
dünyada insan olarak yaşayan mü’minin böyle bir durumu yok. Yani 
aklı erdiği, eli ayağı tuttuğu müddetçe; yani aklı erdiği müddetçe, yani 
aklından herhangi bir şeye halel gelmediği sürece namazdan, oruçtan, 
zekâttan, hactan ve diğer ibadetlerden, “ibadet” derken hayatın her şeyi 
ibadettir zaten, muâmelâttan, mü’min insanların diğer insanlar ve var-
lıklarla olan müsâbetlerini düzenleyen muâmelât kurallarından tecrit 
olması mümkün değildir. 

Ben bu örneklerle yetinerek konuşmamı burada tamamlamak isti-
yorum. İnşallah vaktinizi boşa harcamamış ve faydalı bilgiler sunmuş 
olmayı diliyorum, temenni ediyorum. Beni can kulağıyla dinlediğiniz 
için teşekkür ediyorum.
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Ahmed Yesevî ve Yesevilik
Muhterem hazirûnu saygıyla selamlıyorum. 
Hoca Ahmed Yesevî Hazretleri (ö. 562/1166) dokuz asır önce yaşa-

mış bir gönül ehli, bir tasavvuf ehli. Tasavvuf, İslamiyet’in ahlakî yönünü, 
ibadetlerin manevî boyutunu ele alan bir ilim, bir kültür. İlmihal kitap-
larında veya fıkıh kitaplarında ibadetlerin yapılış şekli anlatılır. Meselâ 
namaza başlarken ellerin yukarı kaldırılacağını, rükûda belin eğilmesi 
gerektiğini tarif eder. İlmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında orucu ne 
bozar, ne bozmaz gibi konular vardır. Ancak ibadetler sadece bir kısım 
şeklî hareketlerden ibaret değildir. Muhabbet, aşk, huşû, ihlas gibi duygu 
tarafı da olmalıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Namazında huşu için-
de olan müminler kurtuluşa ermiştir” (el-Mü’minûn, 23/1-2) buyruluyor. 
Kur’an-ı Kerim huşûdan bahsediyor. Hadîs-i şerifte Peygamber Efendi-
miz (a.s.): “İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir.” (Buhârî, İman, 
37) buyuruyor. Allah’ı görüyormuş gibi ibadet, huşû ile ibadet gibi, iba-
detlerin duygu boyutunu fıkıh kitaplarında göremiyoruz. Fıkıh kitapları 
ibadetlerin şeklini anlatır. Tasavvufî eserler ise; ibadetlerin duygu, ihlas, 
huşû boyutunu ele alan eserlerdir. Bu sebeple fıkıh ile tasavvuf birbirini 
tamamlayan iki ilimdir. Bir elmanın iki yarısı gibidirler. 

Hoca Ahmed Yesevî, tasavvuf yolunda eğitim görmüş velîlerden, 
mutasavvıflardan birisidir. Zamanla tasavvuf farklı ekollerle devam et-
miş ve İslam kültürü içerisinde fıkhın boş bıraktığı alanı doldurarak, 
önemli bir kültür hizmeti icrâ etmiştir. Tasavvufun İslam dünyasının 
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her yerinde temsilcileri olduğu gibi, Orta Asya’da da en önemli temsil-
cilerinden biri Hoca Ahmed Yesevî’dir. Yesevî, bundan sekiz buçuk do-
kuz asır önce Sayram’da dünyaya gelmiştir. Sayram bugün Kazakistan’ın 
Çimkent şehri yakınlarında küçük bir kasabadır. Annesi ve babası küçük 
yaşta vefat ettiği için ablasıyla birlikte Otırar şehrine gelen Ahmed Ye-
sevî, burada Arslan Bab veya Arslan Baba ismiyle bilinen bir mutasav-
vıfın yanında ilk dinî eğitimini almaya başlıyor. Arslan Baba ile ilgili 
bir menkıbe de anlatılır. Peygamber Efendimizin ona hurma verdiği, bu 
hurmayı Ahmed Yesevî’ye vermesini tavsiye ettiği şeklinde bir hikâye. 
Fakat arada yaklaşık 5 asır olduğu için, Arslan Baba muhtemelen Pey-
gamber Efendimizle rüyada görüşmüş; ondan rüyada böyle bir tavsiye 
almış; zamanla rüya menkıbeye dönüşmüş olabilir. 

Ahmed Yesevî, Arslan Bab ya da Arslan Baba adındaki bu zatın ya-
nında bir süre dinî- manevî eğitim alıyor. Fakat bir süre sonra Arslan 
Baba da vefat ediyor; bunun üzerine Ahmed Yesevî daha güneye gidi-
yor. Yusuf Hemedanî isimli bir zattan tasavvufî, dinî, ahlakî eğitimini 
tamamlıyor. Şeyhi Yusuf Hemedânî’nin tekkesi (bugün Türkmenistan 
sınırları içinde bulunan) Merv şehrinde idi; ancak o Buhara ve Herat 
gibi şehirlere de sıkça gidiyordu. Ahmed Yesevî, Yusuf Hemedânî’den 
tasavvufî eğitim ve icâzet aldıktan sonra, tekrar kendi memleketine 
dönüyor. Eski adıyla Yesî, bugünkü adıyla Türkistan şehrine geliyor ve 
burada halkı irşada, eğitmeye başlıyor. Yesî şehrinde kendisi bir dergâh 
kurdu mu, yoksa akrabalarından kalan dergâhta mı irşada devam etti, 
bilmiyoruz. Yesî’de zaten akrabalarının dergâhı vardı. Ahmed Yesevî’nin 
anne tarafından dedesi Musa Hoca, zaten orada şeyh idi. Muhtemelen 
dedesinden kalan o dergâhta talebelerin, müridlerin eğitimini üstlenmiş 
olabilir.

O bölge Türklerle meskûn bir mahal olduğu için, Ahmed Yesevî ge-
nellikle halkın anlayacağı dilde Türkçe sohbetler yapmış; şiirler söyle-
miştir. Şiirlerin ezberlenmesi kolay olduğu için Ahmed Yesevî’nin söy-
lediği dinî, ahlakî, tasavvufî, manevî konulardaki; Allah sevgisi, peygam-
ber sevgisi, sabır, şükür, kanaat gibi tasavvufun temel konuları hakkın-
daki şiirleri dilden dile aktarılmıştır. Çadırlarda, köylerde, kasabalarda 
gezen insanlar, Ahmed Yesevî’den duydukları “Hikmet” adı verilen bu 
şiirleri okumuşlar ve bu sâyede o bölge İslamlaşmıştır. Zaten daha önce 
birçoğu Müslüman olmuşlardı; ancak İslamiyet’in tasavvufî boyutu, ma-
nevî boyutu, ahlakî boyutu, bu tür şiirlerle, hattâ belki de menkıbelerle 
halk arasında tasavvuf iyice kökleşmiş ve yerleşmiştir. 
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Şöyle bir menkıbe de vardır: Bir gün Hoca Ahmed Yesevî bir eve 
veya bir çadıra misafir olur. Evin hanımı o günlerde doğum yapmak 
üzeredir. Evin beyi, Ahmed Yesevî’den dua ister. “Hocam, hanım bu 
günlerde doğum yapmak üzere, bir dua etseniz de doğum kolay geçse” 
der. Bunun üzerine Hoca Ahmed Yesevî de dua eder. “İnşallah hayırlı-
sıyla doğum kolay olur.” der. Sonrasında gerçekten kolay bir doğum olur. 
Bunun üzerine adam, Hoca Ahmed Yesevî’ye çay ikram eder. Ahmed 
Yesevî bu çaydan çok memnun olur ve: “Bizim talebelerimiz de dergâhı-
mızda her zaman çay içsinler.” diye tavsiyede bulunur. Bu olaydan sonra, 
Yesevî dergâhlarında çay içilmesi bir gelenek olmuş diye anlatılır. Çay 
muhtemelen önceden de var; ama Ahmed Yesevî’nin bu tavsiyesinden 
sonra daha da yaygınlaşmış diye bir menkıbe anlatılır. 

Ahmed Yesevî ile ilgili menkıbe tarzı birçok rivâyetler vardır. Yine 
bir gün Ahmed Yesevî sohbete başlayacak ama bir türlü feyz gelmiyor. 
Keyifli bir sohbet açılamıyor. Ahmed Yesevî talebelerine şöyle diyor: 
“Araştırın bakalım içinizde yabancı birisi mi var? Niye böyle sıkıntı hâli 
var?” Bakıyorlar, yabancı kimse yok, sadece dervişler var. “İyi araştırın” 
diyor. Bakıyorlar ki, gündüz gâfil bir adam gelmiş; bastonunu dergâhın 
içinde unutmuş. O baston, negatif enerji salıyor olacak ki, feyz gelmiyor. 
Ahmed Yesevî: “Atın şu bastonu dışarı” demiş. Baston atıldıktan sonra 
feyizli bir sohbet olmuş.

Hoca Ahmed Yesevî’nin tahtadan kaşık yontarak bunları sattığı 
şeklinde rivayetler de var. Nesebnâme diye son zamanlarda yayımlanan 
eserlere baktığımız zaman, Ahmed Yesevî’nin kaşık yontmaya ihtiyacı-
nın olmadığını; babasından, dedesinden çok geniş arazilerin kendisine 
miras kaldığını; gayet varlıklı bir aileye mensup olduğunu anlıyoruz. 
Hattâ Yesi’den falanca şehre kadar binlerce hektar araziyi kızına çeyiz 
olarak verdiği, Nesebnâme’lerde ve farklı kaynaklarda vardır. Ancak kaşık 
yonttuğu ve geçimini bu şekilde sağladığı gibi menkıbeleri de bazı kay-
naklardan okuyoruz.

Hoca Ahmed Yesevî şiirlerle, menkıbelerle, nasihatlerle bir toplum 
oluşturmuş; bir kitle oluşturmuş ve o bölgeyi mayalamış bir insan. Ri-
vayete göre, bir gün dergâhının önünde otururken bir grup çocuk, yo-
lun karşısından bir camiye ya da medreseye Kur’an okumaya gidiyorlar. 
Çocuklar Mushaf ’ı, Mushaf torbasına koymuşlar, boyunlarına asıp ta-
şıyorlar. Boynuna asılınca Kur’an-ı Kerim biraz aşağıya sarkıyor. Bizim 
kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’i belden aşağıda taşımak güzel değildir. 
Fakat çocuklardan birisi Kur’an’a saygısı ve idraki daha fazla olacak ki, 
Kur’an’ı başının üzerinde taşıyormuş. Aynı çocuk Kur’an okuduktan 
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sonra da, camiden eve dönerken bir süre geri geri adımlarla gidiyormuş. 
Çünkü camide hocası var. Hocasına sırtını dönmemek için ters adım-
larla gidiyor. Ahmed Yesevî, o çocuğu çağırmış. “Oğlum, senin adın ne-
dir?” demiş. Çocuk: “Benim adım Süleyman” diye cevap vermiş. Yesevî: 
“Oğlum, istersen annenden, babandan, hocandan, izin al ve senin dinî 
eğitimini biz üstlenelim.” demiş. Çocuk annesinden, babasından, hoca-
sından izin alıp gelmiş; Ahmed Yesevî’nin dergâhında sohbet dinliyor; 
dinî eğitim alıyormuş. Bir süre sonra Hoca Ahmed Yesevî, üç beş tane 
öğrencisini kıra göndermiş, içlerinde Süleyman da varmış, “Gidin biraz 
odun toplayın” demiş. Ocak yanacak; dergâhta yemek pişecek. Talebeler 
odun toplamışlar kırdan, bayırdan. Gelirken yolda yağmur yağmaya baş-
lamış. Öğrencilerin sırtındaki odunlar ıslanmış. Fakat Süleyman, üze-
rindeki cübbesini veya paltosunu çıkarmış, ıslanmasınlar diye odunlara 
sarmış; kendisi ıslanmış ama odunları kuru vaziyette dergâha getirmiş. 
Diğer öğrencilerin ıslak odunları, ocakta yanmamış. Süleyman’ın getir-
diği kuru odunlarla yemekler pişirilmiş; böylelikle öğrenciler ve misa-
firler yemeklerini yiyebilmişler. Bunun üzerine Hoca Ahmed Yesevî, 
Süleyman isimli öğrencisine: “Oğlum! Sen hikmetli bir iş yapmışsın, 
ince düşünmüşsün, senin adın bundan sonra Hakîm Süleyman olsun.” 
demiş. Bir süre sonra bu Hakîm Süleyman kemale ermiş; yeteri kadar 
tasavvufu, maneviyatı öğrenmiş, Ahmed Yesevî de ona izin vermiş. “Oğ-
lum, demiş, devene bin, bu deve nerede durursa orada dergâhını kur, hal-
ka İslamiyet’i, maneviyatı, tasavvufu öğretebilirsin artık”. Böyle diyerek 
yani icazet (diploma) vererek bu Hakîm Süleyman’ı göndermiş. Hakîm 
Süleyman devenin çöktüğü yerde dergâhını kurup orada halkı irşada 
başlıyor. Halk arasında Hakîm Ata diye anılıyor. Ahmed Yesevî’nin en 
meşhur talebesi budur. Bunun hâricinde Sûfî Muhammed Danişmend 
gibi müridleri de vardır; ama Yesevî geleneği çoğunlukla Hakîm Ata 
yoluyla devam etmiştir.

Hakîm Ata’nın güzel sözleri var. “Eller yahşı, biz yaman, eller buğday 
biz saman” yani “Başkaları iyi, biz kötüyüz. Başkaları buğday gibi de-
ğerli, biz saman gibi değersiziz.” anlamında bir sözü vardır. Yine “Her 
geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil.” şeklindeki söz de Hakîm Ata’ya 
aittir. Hakîm Ata’nın kaleme aldığı birçok eserleri vardır. Ahmed Yesevî 
nasıl Divân-ı Hikmet yazmışsa, Hakîm Ata da ona benzer şiirler yaz-
mıştır. Şiirlerinin çoğu Bakırgan Kitabı’nda toplanmıştır. Başka eserleri 
de vardır. Mesela; İmam-ı Azâm’ın babası Sâbit’in bir elma hikâyesi 
vardır. Derenin üzerinde akıp gelen bir elmanın yarısını yer, sonra kul 
hakkı oldu mu acaba diye bahçe sahibini bulup helallik ister. Meşhur bir 
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hikâyedir. Hakîm Ata bu hikâyeyi Türkçe şiir şeklinde yazıp Yarım Elma 
Hikâyesi diye ad vermiştir.  

Yine Hakîm Ata’nın Kûdek-nâme diye bir eseri vardır.  Kûdek-nâme 
de bir çocuk hikâyesidir. Peygamber Efendimiz zamanında yaşanmış, 
yarısı hadis kaynaklarında geçen, son yarısı ise kıssa gibi anlatılan bir 
rivayettir. Bu da Türkçe şiir şeklinde bir eserdir. Eserde anlatılan olay 
şudur: Peygamber Efendimiz bir bayram günü sokağa çıkar. Çocuklar-
dan kimisi deveye biniyor; kimisi eğleniyor; fakat bir tane çocuk kenarda 
üzüntülü bir şekilde oturuyor. Peygamber Efendimiz bu çocuğun yanına 
gider, çocuğa der ki: “Bugün bayram, herkes oynuyor. Sen niye üzüntü-
lüsün? Çocuk: Ben yetimim, der. Peygamber efendimiz çocuğun elinden 
tutar ve kendi evine götürür. Çocuğa güzel elbiseler bulup giydirir. Son-
ra: “Ben senin mânen baban olsam, eşim Âişe de mânen annen olsa razı olur 
musun?” der. Çocuk çok sevinir, ama şunu da ekler: “Diğer arkadaşlarım 
develere biniyorlar, benim devem de yok” der. Bunun üzerine Peygamber 
Efendimiz: “O hâlde gel, benim sırtıma bin, bugün ben senin deven olayım”, 
der.  Peygamber Efendimiz, çocuğu sırtına bindirip Medine sokakların-
da gezdirmeye başlar. Medine sokaklarında gezerken sahabe bu durumu 
görür. Bir rivayete göre Bilal-i Habeşî, başka bir rivayete göre Hz. Ebu 
Bekir: “Yâ Rasûlallah! Bayram günü sizin işiniz vardır, bu çocuğu gönderin 
de kendi işinize bakın” deyince, Peygamber Efendimiz: “Ben bugün bu 
çocuğun devesiyim. Eğer beni âzâd etmek istiyorsanız, beni ondan satın alın” 
der. Bilal-i Habeşî ya da Hz. Ebû Bekir gidip evden altı tane ceviz alır. 
Cevizleri çocuğa gösterip: “Ey oğlan, bu altı cevizi alıp deveni bana satar 
mısın?” der. Çocuk cevizleri görünce: “Tamam, sattım” der. Peygamberi-
mizin sırtından inip cevizleri alır ve gider. İşte bu hikâyenin anlatıldığı 
eser Kûdek-nâme’dir. 

Hakîm Ata’nın Hz. Meryem Kitabı, Âhir Zaman Kitabı gibi eserleri 
de vardır. Demek ki, Ahmed Yesevî talebelerine şiirler anlatmış; men-
kıbeler anlatmış; talebeleri de aynı yolu takip etmişler ve Orta Asya’da 
şiirlerle, menkıbelerle, kıssalarla İslam tasavvufunu gönüllere işlemişler-
dir. Çünkü kıssa 7’den 70’e herkese hitap eden bir şeydir. Dinin yüksek 
konularını ancak medreselerde ve anlayabilecek kişilere anlatabilirsiniz. 
Ama şiir ve kıssayı 7 yaşındaki bir çocuğa da anlatabilirsiniz, 70 yaşın-
daki bir insana da anlatabilirsiniz. Orta Asya’da İslamlaşma böyle ol-
muştur.  

Ahmed Yesevî’nin tasavvuf yolunu, müridi Hakîm Ata’dan sonra 
Zengi Ata devam ettirmiştir. Zengi Ata’nın kabri Taşkent’tedir. Zengi 
Ata’dan sonra Sadr Ata, Seyyid Ata gibi bir kısım Yesevî dervişleriyle 
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Yesevîlik yolu denen bu irfan ocağı devam etmiştir. Rivâyete göre Sadr 
Ata ve Seyyid Ata, Zengi Ata’nın iki talebesi olarak Taşkent bölgesin-
den Astrahan bölgesine, Sarayçık’a gidiyorlar ve Özbek Han’ı İslam’a 
davet ediyorlar. Onların davetiyle Özbek Han Müslüman oluyor. Aynı 
gün yetmişbin kişi Müslüman olmuş diye kaynaklarda bilgiler var. Ye-
sevî dervişleri sadece şiir söylememiş; sadece menkıbe anlatmamış; ge-
rektiğinde büyük zahmetlerle çok uzak bölgelere giderek İslamiyet’in 
yayılmasında katkıları olmuştur.

Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’inden bazı örnekler verece-
ğiz. Fakat bu örneklere geçmeden önce Ahmed Yesevî’nin kurduğu bu 
yolda bir kısım gelenekler var. Biraz da onlardan bahsedelim. Mesala, 
“Zikr-i Erre” diyorlar. Farsçada “erre” testere demektir. Yesevî dervişleri, 
yüksek sesle zikir yaparlardı. Yüksek sesle zikir yaparken boğazdan bir 
hırıltı çıkar. Bu ses, testereyle ağaç keserken çıkan sese benzediği için 
buna “Zikr-i Erre” yani testere zikri demişler. Zikr-i Erre’nin çok deği-
şik şekilleri vardır. Bazıları “Hû” zikrini yaparmış. Bazen “Hay” zikrini 
yaparlarmış. “Hay” Allahu Teâla’nın isimlerinden birisi. “Allah” zikri de 
var. “La İlahe İllallah” zikri de var. Hattâ “Hasbî Rabbî Cellallah, mâ f î 
kalbî gayrullah, nur Muhammed sallallah, Lâ ilâhe illallah” gibi Yesevî zik-
ri de varmış. “Hû hû” diye yapılan zikre “Zikr-i Kebûter” yani güvercin 
zikri demişler. Kebûter, güvercin demektir. Güvercinler “hu hu” diye öt-
tüklerinden dervişlerin yaptıkları bu zikre “Zikr-i Kebûter” demişlerdir. 
Bunun gibi, zikr-i erre’nin değişik formları olduğu anlaşılıyor. Ne yazık 
ki, Yesevîlik artık tarihe karışmış bir tarîkat. Orta Asya’da ve dünyada 
Yesevîlik kalmadı. 1800’lü yılların sonunda çok azalmış da olsa, Yesevî 
dervişleri varmış. Fakat 1900’lü yılların başında, Sovyetler Birliği’nin 
Orta Asya’yı işgalinden sonra zaten zayıflamış olan Yesevîlik, tamamen 
ortadan kalkmıştır. Bugün bu zikr-i erre türlerinin nasıl yapıldığını 
doğru olarak bilen kişi kalmadı. Sadece eski kitaplardan okuyoruz. El-
yazması Çağatayca ve Farsça bir kısım eserlerde geçmektedir. Yahut da 
bir kısım Batılı seyyahlar, Orta Asya’yı gezmişler; orada gördükleri bir 
kısım Yesevî dervişlerinin zikirlerini anlatmışlar. Ancak oralarda anlatı-
lanlardan Yesevî zikri ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. 

Yesevîlik yoluna girmek isteyen kişinin saçından birkaç kıl kesme 
geleneği de varmış. Bu sadece Yesevîlilere mahsus değildir. Rifaîler’de ve 
Hindistan’daki Çiştiyye tarîkatinde de vardır. Derviş olmak isteyen kişi 
şeyhin önüne gelir; şeyh, ona tövbe etmesini; namazlarına dikkat etme-
sini; Allah’ı zikretmesini tavsiye eder. Sonra eline bir makas alır; saçının 
sağ tarafından birkaç kıl, sol tarafından birkaç kıl, üstten birkaç kıl keser. 
Yani “bu kılların senden kesilip atıldığı gibi, sen de kalbinden dünya 
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sevgisini kes at.” anlamında yapılan sembolik bir merasimdir. Yesevî-
lik’te bağlanış, yola giriş esnasında böyle bir saç kesme ritüeli yapılırmış. 

Yesevîlik’te kırk günlük halvet de vardır. Dervişler dergâhta, odalar-
da, hücrelerde kırk gün ibadete ve zikre yoğunlaşırlar; gördükleri rü-
yaları şeyhe anlatırlar; şeyh de bu rüyaları tâbir eder ve onlara çeşitli 
zikirler tavsiye eder. Bu olay kırk gündür, kırkbir gün olmaz. Tasavvufta 
ruhbanlık yoktur. Ruhbanlıkta bir kişi kapanır bir yere, girer inzivaya, 
yıllarca orada kalır. İslam’da ise inzivâ sınırlı ve kısa bir süredir. Rama-
zan’ın son on gününde Peygamber Efendimiz mescidde ibâdete çekilir, 
kimseyle görüşmezdi, ibadete yoğunlaşırdı. Buna itikâf diyoruz. Kuvvet-
li bir sünnettir. İşte tasavvuftaki inzivâ ve halvet de on gün olabilir, yirmi 
gün olabilir, otuz gün olabilir, en fazla kırk gün olabilir. Kırk gün de Hz. 
Musa’nın geleneğidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de “Biz Musa ile kırk gece 
için sözleştik.” (Bakara, 2/51) buyurulur. Hz. Musa, kendi ümmetinden 
ayrılıp Sina Dağı’nda kırk gün kırk gece, tek başına ibadet etmiştir. İşte 
halvetin en fazlası budur. Kırk birinci gün dervişler, halk içine karışırlar; 
hatta kurbanlar kesilir, bu kurban etlerinden kebaplar yapılır, ayranla 
halvetten çıkan dervişlere ziyafet çekerler. Tasavvuftaki kırk günlük iba-
dete yoğunlaşma geleneği Yesevîlik’te de vardır. 

İşte Hoca Ahmed Yesevî’nin kurduğu bu yol, kendisinden son-
ra özellikle Orta Asya’da asırlarca devam etmiştir. 20. yy’ın başlarında 
gözden kaybolmuş ve tarihe karışmıştır. Bazı araştırmacılara göre, Orta 
Asya’nın diğer tarikati olan Nakşibendîlik’in içinde erimiştir. Çünkü bir 
kısım Yesevî dervişlerinin Nakşibendîlik’e geçtiğini biliyoruz. Zamanla 
Yesevîlik’te şeyhliğin babadan oğula geçme durumu başlamış; bu durum 
başlayınca artık feyz azalmış; ehil olan kişiler değil de, ehil olmayan 
oğullar, tekkelerde şeyh olmaya başlamıştır. Durum böyle olunca feyz 
dağılmaya başlamış; yani hakiki Yesevîlik azalmış ve zayıflamış. Zayıf-
ladığı için de küçülmüş ve Rusların Orta Asya’ya gelmesi ve dine baskı 
yapmasıyla birlikte ortadan kalkmış. Bugün Yesevîlik’in tarihe karıştı-
ğını, Orta Asya ve dünyanın hiçbir yerinde kalmadığını söyleyebiliriz.

Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet adında bir eseri var. Bu 
eseri bizzat kendisi mi yazdı? Yoksa talebeleri mi yazdı? Veya çok son-
raları mı kaleme alındı? Bunlar edebiyat tarihçileri arasında tartışılan 
konular. Çünkü bir tane Divân-ı Hikmet yok. Elyazması bir Divân-ı 
Hikmet alıyoruz, içinde elli tane şiir var. Başka bir yazma eser buluyoruz, 
yüz tane şiir (hikmet) var. Dolayısıyla sanki şöyle olmuş: Hoca Ahmed 
Yesevî bu şiirleri sözlü olarak söylemiş; talebeleri bunları ezberlemişler; 
talebelerinden talebelerine, müridlerinden müridlerine aktarılarak daha 
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sonra bunlar kaleme alınmış olabilir. Fakat bir talebe elli tane ezberledi, 
elli tane yazabildi. Diğeri seksen tane ezberledi, seksen tane yazabildi. 
Birisi yirmi tane ezberledi, yirmi tane yazabildi. Bu şekilde olmuş olması 
daha muhtemeldir. Çünkü bir tane Divân-ı Hikmet’ten ziyade birçok 
farklı koleksiyonlar görüyoruz. Bir tür antoloji, derleme. Hatta bunla-
rın hepsi Ahmed Yesevî’ye mi ait? Yoksa Ahmed Yesevî’nin talebeleri 
bir kısım şiirler yazdı da zamanla Ahmed Yesevî’ye mi nispet edildi. O 
konular da edebiyat tarihçileri arasında tartışılan, konuşulan meseleler-
dir. Ancak bu şiirleri, ister Ahmed Yesevî yazmış olsun, ister talebeleri 
yazmış olsun, hepsi Yesevî kültürünü, düşüncesini yansıttığı için önemli 
bir kaynaktır. Çünkü aynı kültür ve aynı düşünce, aynı dil, aynı ruh bu 
şiirlerde vardır.

Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’inden bir kısım seçmeler yap-
mıştık. Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevellî Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Musa Yıldız Bey bunların baskısını yaptırdı. Divân-ı Hikmet’in en kâ-
mil baskısını da sağolsun Dr. Hayati Bice hocamız hazırlamıştı. Yine o 
da Ahmet Yesevî Üniversitesi yayınlarından çıktı. 

Şimdi Dîvân-ı Hikmet’ten birkaç beyit paylaşalım. Hoca Ahmed Ye-
sevî bize ne diyor? Ne söylüyor? Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Ahmed Yesevî Hazretleri şöyle diyor:

Resul aydı sahabeler behil bolung
Ahiretka ulanduk siz anuk biling
Rûze tutun namaz okun zekât biring
Cehennemdin özni âzâd kılmak üçün

Yani: Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurdu: Ey Ashabım! Hakkınızı 
helal edin! Ahirete yolculuk var, artık bunu iyi bilin. Oruç tutun, namaz 
kılın, zekât verin, Cehennemden kendinizi korumak için.

Başka bir dörtlüğünde şöyle diyor:
Ba’zı kişi namaz kadrin kaçan bilür
Her namazda iman baştan taze bolur
Salât dise gâfil başın burkab uyur
Gafillikdin ömrin yilge satar bolgay.

Yani: “Gâfil insan nereden bilsin namazın kıymetini? Halbuki her 
namazında imanı tazelenir. “Haydi namaza!” denince, başını çevirir 
uyur, ömrünü yele verir, boşa geçirir”. Namaz müminin mirâcıdır. Sevgi-
liyle buluşma anıdır. Onun için Hoca Ahmed Yesevî namazın üzerinde 
çok duruyor. Yine şöyle diyor:
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Bu yollarda harlık zarlık derkar irmiş
Tesbih tehlil rûze namaz bîkâr irmiş
Yalgançıdın Hudâ Resûl bîzâr irmiş
Yalgan namaz riyâlarnı taşlasam men.

Yani: “Bu yollarda, Hak yolunda tevazu, ağlamak lâzım imiş. Ne 
oruç, tesbih, tehlil, ne de namaz kâr etmezmiş. Yalancılardan Allah, 
Resul de haz etmez imiş. Artık sahte namazları, riyâyı bıraksam ben”. 
Gösterişle, riyâ ile kıldığım namazları keşke bıraksam, hakikî namaz kı-
labilsem diyor.

Yine başka bir şiirinde:

Gafillerge dünya kerek âkıllerge ukbâ kerek
Vâizlerge minber kerek, menge sen ok kereksen
Hoca Ahmed menim atım tüni küni yanar otım
İkki cihanda ümidim menge sen ok kereksen. 

Yani “gâfillere dünya lâzım, akıllı kişilere ahiret lazım. Vâizlere min-
ber lazım, bana yalnız Allah’ım gerek”. Yunus Emre’nin: “Bana seni ge-
rek seni” dediği gibi. “Hoca Ahmed benim adım, gece gündüz yanar 
ateşim. İki cihanda ümidim, bana sadece sen lazımsın” diyor Hoca Ah-
med Yesevî. 

Bu tasavvufta temel bir düşüncedir. Bir menkıbeye göre Râbia-
tü’l-Adeviyye elinde bir testi su, bir tepsi dolusu ateş koru ile yolda gi-
diyormuş. “Ey Rabia! Nereye gidiyorsun?” demişler. “Bu bir testi su ile 
Cehennemi söndüreceğim. Bu bir tepsi ateşle de Cenneti yakacağım.” 
demiş. Yani, bana Cennet de lazım değil, Cehennem de lazım değil. Ben 
ibadetlerimi Cennet ümidi ya da Cehennem korkusuyla değil, Allah 
rızası için yapıyorum, demek istemiş. Yunus Emre’nin:

Cennet Cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni.

dizelerinde de aynı konu anlatılıyor. Yani Râbiatü’l-Adeviyye’de, 
Hoca Ahmed Yesevî’de, Yunus Emre’de, hep aynı düşünce var. Şahıslar 
değişiyor, asırlar değişiyor, ama tasavvufî düşüncede temel bir omurga 
var, o hiç değişmiyor. Zaten bizim kitaplarımızda şöyle der: İbadet, 
Cehennem korkusuyla yapılabilir; Cennet ümidiyle yapılabilir ama en 
makbulü, en güzeli Allah rızası için yapılmasıdır. Allah rızası için yaptı-
ğınız zaman Cennet kendiliğinden gelir.
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Yine Ahmed Yesevî şöyle diyor:
Behişt dûzah talaşur talaşmakda beyân bar
Dûzah aytur “Men artuk, mende Firavn Hâmân bar”
Behişt aytur “Ne dirsin, sözni bilmey aytursin
Sende Fir’avun bolsa mende Yûsuf Ken’ân bar”

Yani: Cennet ile Cehennem tartışır, Cehennem der ki: “Ben senden 
daha üstünüm, bende Firavun, Hâmân var. Cennet ise diyor ki: “Sende 
Firavun varsa, bende de Yusuf u Kenan var”. Yani Hz. Yusuf bende-
dir. Bu uzun bir şiirdir. Cehennem, yalancılar, zâlimler bende var, di-
yor. Cennet de, bende mütevâzı insanlar var; sâlih insanlar var; ibadet 
edenler var, diyor. Bu şekilde sembolik olarak, Cennet ve Cehennemin 
tartışması anlatılıyor bu şiirlerde.

Ahmed Yesevî bu şiirlerinin topluma çok faydalı olduğunu, birçok 
insana fayda sağlayacağı düşüncesiyle şöyle diyor:

Meni hikmetlerim kim tutsa muhkem
Hudâ kılgay anı elbette bî-gam
Kirer Cennet içige şâd u handân
Hudâyim eylegey mesrûr u şâdân.

Yani; kim ki hikmetlerimi yani şiirlerimi sağlam tutar, dinler ve uy-
gularsa, Allah onu gam, keder, tasadan uzak tutar. O kişi, Cennet’e mut-
lu olarak girer; Allah onu, mutlu ve mes’ud eylesin, diye de dua ediyor. 
Yani bu hikmetleri dinleyen ve bu hikmetlerle amel eden kişilerin mutlu 
bahtiyar olacağını söylüyor. 

Ahmed Yesevî, kuru ilimle uğraşan ve haksız yere fetva veren kişileri 
de eleştiriyor. Diyor ki:

Müftî bolgan âlimler, nâ-hak fetvâ bergenler
Andag müftî câyını Sırât köfrükte kördüm
Cemâatge barmayin terk-i namâz kılganlar
Şeytân birle bir yerde derk-i esfelde kördüm.

Yani “müftü olan ama, haksız fetvâ verenlerin yerini Sırat Köprü-
sü’nde gördüm. Onlar Sırat Köprüsü’nden geçmekte zorlanıyorlardı. 
Cami, cemaat bilmeyen, namazlarını kılmayan, şeytanla dost olanları, 
Cehennem çukurunda gördüm”, diyor. Yine namazdan bahsediyor bize 
Hoca Ahmed Yesevî. Namaza gitmeyenler, Cehennem’e gider diyor. 
Kişi imanla öteki âleme gitmişse, sonunda Cenne’te gidecek ama biraz 
cezasını çektikten sonra. 
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Ahmed Yesevî namaz, oruç, hac gibi ibadetlere çok önem veren bir 
insan. Niçin bunların üzerinde duruyorum. Çünkü biz Ahmed Yesevî’yi 
de cımbızlıyoruz. Mevlana’yı da cımbızlıyoruz. Yunus’u da cımbızlıyo-
ruz. Yani sansürlüyoruz. Bakın Ahmed Yesevî, “namaz kılın” diyor. Ah-
med Yesevî hakkında birçok sempozyum yapıldı; makaleler yazıldı. Bu 
sempozyumlarda “Ahmed Yesevî’de insan sevgisi”, “Ahmed Yesevî’de 
hoşgörü” gibi suya sabuna dokunmayan, Hümanizm’e ve Feminizm’e 
göz kırpan bir sürü tebliğler sunulmuştur. Ama “Hoca Ahmed Yesevî’de 
Namaz Sevgisi” diye bir tebliğ hiç duymadım bugüne kadar. Onun için 
bilerek bunları okuyorum. Yani Ahmed Yesevî’yi sansürlemeyelim. İs-
lam’ı da sansürlüyoruz maalesef. Aman şu âyeti veya hadisi gündeme 
getirmeyelim de, Hümanistler kızmasın diye bir kaygı var ilahiyatçıların 
çoğunda. Ben, bu tür kaygılardan şiddetle rahatsızım; Kur’an birilerinin 
keyfi için sansürlenmemeli. 

Şimdi bir parantez açayım. Geçenlerde Talim Terbiye Kurulu Baş-
kanımız basın açıklaması yapıyordu. Orada bir gazeteci dedi ki: “Milli 
Eğitim’in bastığı bir kitapta, bir Müslüman bayan Müslüman olmayan 
bir erkekle evlenemez, şeklinde yazmışsınız. Bu cümle Feminizm’e ay-
kırı değil mi?” Talim Terbiye Kurulu Başkanımız da net ve güzel bir 
cevap verdi ve şöyle dedi: “İslam’da bunun hükmü budur. Bir Müslüman 
bayan, gayr-i Müslim erkekle evlenemez. Ben, sizin veya bazı kişilerin 
keyfi için İslam’ın, Kur’an’ın hükmünü bozamam, değiştiremem. Ay-
rıca bu kitap Müslüman öğrenciler için yazılıyor. Müslüman olmayan 
kişileri ilgilendirmiyor. Sen Müslümansan bu kitap seni ilgilendiriyor; 
Müslüman değilsen seni ilgilendirmiyor.” dedi, takdir ettim. Din san-
sürlenmeden anlatılmalı. Ahmed Yesevî sansürlenmeden anlatılmalı.

Yine devam edelim Ahmed Yesevî’den, bakalım bize ne diyor. Derviş 
olduğunu iddia eden ama dervişliği, tasavvufu bilmeyen, hakikî anlamda 
anlamayan veya dünyevî hesaplarla derviş kılığına giren kişileri de eleş-
tiriyor Hoca Ahmed Yesevî. Diyor ki:

Ahmedâ sen sûf î bolsan sûf îlik âsân imes
Hak Rasûl sûf î bolup dünyâ malın söygen imes
Dünyânı söygen kişi bî-şek biling insân imes
Sûf î-nakş boldung velî hergiz Müselmân bolmadıng.

Yani: “Ey Ahmed! Sûfî olsan, sûfîlik kolay değildir. Peygamber, sûfî 
idi ve dünyayı sevmiyordu. Dünyayı seven kişi, şüphesiz insan bile de-
ğildir. Sûfî görünüşlü oldun ama aslâ Müslüman bile olamadın.” diyor. 
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Hem dünyaya tapar gibi seveceksin, hem de ben sûfîyim diyeceksin, öyle 
dervişlik olmaz diyor. Yunus Emre de diyor ki:

Dervişlik olaydı tâc ile hırka
Biz dahi alırdık otuza kırka.

Tâc, başa sarılan sarık demek. Hırka da derviş cübbesi demektir. 
Eğer dervişlik bunlarla olsaydı gider pazardan alırdık diyor. “Gönlün 
derviş eyleyen, hırkaya muhtâc değil”, diyor Yunus Emre. Dervişlik, dünya 
malına, paraya, altına, gümüşe tapmamaktır. Selçuk Eraydın hocamız 
vardı. “Para kasada iyidir.” derdi. Hayır, hasenat yapmak için, hacca git-
mek için hep para lazım. Kasada durursa iyidir. Cepte durursa iyidir. 
Cebe ve cüzdana hapsedebilirsek parayı iyidir; faydalıdır. Cepten yuka-
rı doğru tırmanmaya başlarsa, kalbe girerse o paranın sevgisi, o zaman 
kalbi istila eder; işgal eder. Para sevgisi kalbe girerse, o kalpte Allah sev-
gisi, peygamber sevgisine yer kalmaz. Para sevgisi kalbe girdiği zaman, 
insanlar artık parayı hayır hasenata veremezler. Ahmed Yesevî’nin de 
söylediği bu, tamamen dünyayı terk etmek veya para düşmanlığı değil, 
parayı kasaya hapsedebilmek. Kalbe doğru tırmanmasını engellemektir. 
Tasavvufun önerdiği, “zühd” dediği şey budur. Yoksa fakir olmak değil-
dir. Hz. Osman çok zengindi. İslam ordusu donatılırken: “Benden 300 
deve hediye olsun” demişti. Gerektiğinde rahatça verebiliyorsa bu kişi 
“zâhid”dir, sûfîdir. Dünya malını sevmediğinin alameti verebilmektir. 

Yine Ahmed Yesevî diyor ki:

Hoşlamaydur âlimler sizni aygan Türkîni
Âriflerden işitseng açar köngül mülkini
Âyet hadîs ma’nâsı Türkî bolsa muvâfık
Ma’nâsıga yetkenler yerge koyar börkini.

Yani: “Hoş görmüyor âlimler, sizin güzel Türkçeyi. Âriflerden dinle-
sen, açar gönül ilini. Âyet, hadîs manâsı, Türkçe olsa uygundur, Manâsı-
nı bilenler, öne eğer başını”. O dönemde hocalar genellikle medreselerde 
Arapça kitaplar okutuyorlardı; fakat sokaktaki halk Türk idi ve bunları 
anlamıyorlardı. Kur’ân-ı Kerîm’in manasını da anlamıyorlardı. Ahmed 
Yesevî diyor ki: Biz âyetlerin ve hadislerin anlamını insanların anlayaca-
ğı dille, Türkçe olarak anlatırsak “yere koyar börkünü” yani hayran kalıp 
çok saygı duyarlar. Kur’an’a olan saygısı daha da artar, diyor. Onun için 
şiirlerini halkın anlayacağı sadelikte söylemiştir. Bu yüzden tesiri çok 
olmuştur. Ahmed Yesevî’nin yaşadığı dönemde, birçok hoca vardı. Med-
reselerde ders veriyorlardı. Onların isimlerini unuttuk; ama sekiz buçuk 
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dokuz asra yakın zamandır Hoca Ahmed Yesevî’yi unutmadık; rahmetle 
yâd ediyoruz. Çünkü bu insanlara gönlünü vermiş, bu davaya ömrünü 
vermiş bir insan. Yani ilim için ilim, sanat için ilim değil de topluma 
faydalı olmak için çabalamış ve ortaya bir eser koymuştur. Talebeleriyle 
bir ekol kurabilmiş ve asırlar sonra bile kendisini rahmetle yâd ediyoruz.

Ahmed Yesevî yine şöyle diyor:

Bî-şek biling bu dünya barça halkdın öter a
İnanmagıl malınga bir kün koldın keter a
Ata ana karındaş kayan ketti fikir kıl
Tört ayaglıg çûbîn at bir kün senge yeter a.

Yani: Şüphesiz bilin bu dünya, bütün halktan geçer ha! Güvenme hiç 
malına, bir gün elden gider ha! Baba, anne, kardeşler nereye gitti, düşün. 
Dört ayaklı tahta at, bir gün sana yeter ha! “Dört ayaklı tahta at” dediği 
tabuttur. Baban, annen, deden nasıl ölüp gittiyse bir gün sen de, tah-
ta ata yani tabuta bineceksin ve iki metrekarelik bir mezara gireceksin. 
Dolayısıyla parana, malına, ünvanına güvenme ve dünyada kibirlenme, 
diyor Ahmed Yesevî.

Peygamber sevgisi de Hoca Ahmet Yesevî’de ön plandadır. “On se-
kizbin âleme server olan Muhammed” diye bir şiiri var, bestelenmiş ilâhî 
olarak da okunuyor, hem Kazakistan’da hem de Türkiye’de:

Onsekiz bin âleme server olan Muhammed
Otuzüç bin ashâba rehber olan Muhammed
Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed
Muhtaç düşse herkese kifâyetli Muhammed.

Yine “Zikr-i Erre” ile ilgili şöyle diyor:

“Hû!” halkası kuruldu, ey dervişler geliniz!
Hak sofrası açıldı, ondan nasip alınız.
“Zahir” ilmini okuyup, “hâl” ilmine yetişerek,
Yokluk içinde kalıp varlığa yol bulunuz.

Ahmed Yesevî ile ilgili bir kısım şiirler elimizde, bir kısım menkıbe-
ler elimizde ve onun açtığı çığır, tasavvuf ekolü aşağı yukarı sekiz asır 
devam etmiştir. Yesevîlik, maalesef günümüze ulaşmış bir tasavvuf ekolü 
değildir. Ancak kitaplardan okuyoruz Yesevîlik’in ne olduğunu. 

Erken dönem Yesevî şeyhlerinden biri İsmail Ata’dır. Kabri Kaza-
kistan’ın Kazıgurt şehrinde. Miladî 1300’lü yılların başlarında ve or-
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talarında yaşamıştır. İsmail Ata’nın sözlerini ve bazı tavsiyelerini oğlu 
Hoca İshak Ata Hadîkatü’l-ârif în isimli Çağatay Türkçesi bir eserde 
toplamıştır. Bu eser yaklaşık 150 varaklık yazma bir eserdir. Bu eserde 
kendi babasından ve Yesevî şeyhlerinden bir kısım güzel sözler nakle-
diyor. İsmail Ata’nın Reşahât isimli eserde de bazı sözleri naklediliyor. 
Mesela; bir derviş, İsmail Ata’ya mürid olmuş. İsmail Ata ona demiş 
ki: “Evladım tasavvufta zikir vardır. Allah’ı zikrederken bütün malını 
mülkünü unut. Şöyle düşün: Bu dünya bir kubbe. Bu kubbenin altında 
sadece sen varsın ve bir de Cenab-ı Hak var. Senin gayen de O’nu zik-
retmek. Öyle kuvvetli zikret ki kendini de unut. Sadece Cenab-ı Hak 
kalsın”. “Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaradan” demişler. Yesevî dervişle-
rinin kitaplarında böyle güzel sözler var. Ayrıca İsmail Ata şöyle diyor: 
“Kalpten kötü ahlakın çıkması için, demirci nasıl demiri çekiçle döverse, 
zikir tokmağı ile kalbe öyle sağlam vurmak lazım ki, kalpten kötü ahlak, 
kibir, dünya sevgisi çıksın gitsin”. 

Ahmed Yesevî’nin görüşleri ve Yesevîlik özetle bu şekilde. 21. Yüz-
yılda teknolojimiz ilerledi ama ahlak ilerlemedi. Hâlâ hem bireysel hem 
de uluslararası çapta kavgalar, ihtiraslar, savaşlar, menfaat çatışmaları ve 
zulüm devam ediyor. Ahmed Yesevî gibi büyük düşünürlerin fikirlerine 
ve ışığına bugün insanlık daha çok muhtaç gâliba. Kendisini rahmetle 
anıyoruz.
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HİKMETTEN GÖNÜLE GİDEN İRFAN YOLU
Hoca Ahmed Yesevî (1093-1166), İslâm düşünce geleneği üzerinde 

kalıcı etkiler bırakmış bir TürkistanPîri’dir. Onunla özdeşleşen Divân-ı 
Hikmet eseri, hikmet, irfan, hakikat, marifet ve muhabbetle süslenmiş 
bir bilgelik ocağı ve kaynağıdır.

Divân-ı Hikmet; ilim ve irfanla bezenmiş bir ahlâk, edep ve hayat 
kitabı olarak nitelendirmeye layık bir kitaptır. Hoca Ahmet Yesevî, Hak, 
hakikat ve marifet ekseninde insanı, özellikle de kâmil insanın vasıfları-
nı, toplumun her katmanından, farklı kültürel seviyedeki kişilere anlatır.

Hakîm Ahmed Yesevî, Hikmetler’i insanlığın istifadesine sunmuş; 
erdemli insanların çoğalması için bir ömür gayret gösterip, mücadele 
etmiştir. O, hikmetten gönüle giden irfan yolunun fatihidir. 

HİKMET

Hikmetin Rehberliğine Muhtaç Olmak

Narın ateşiyle kavrulmaya namzet olan derviş, hikmetin rehberliği-
ne muhtaçtır. Hikmet onun için bir istikamet çizgisidir. Hak ve bâtılın 
ayrışmasında bir mihenktir. 

Gönül ve hikmet, akıl ve şuurdan müstağni değildir. Hikmet mem-
baından akan hakikatler, akıl ve şuurun yardımıyla kişiyi bilgeliğe, 
hakîmliğe taşır ve yükseltir. 
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Hak ve Bâtılı Ayıran Terazi: Hikmet
Hoca Ahmed Yesevî, Allah’ın hikmeti dilediği kimselere lutfettiği-

nin şuurundadır. Onun için kendisinin hikmet erbabı olmasına şaşırır. 
Söylediği hikmetlerin anlamları o kadar derindir ki, kendisinin bile ma-
nalar üzerinde düşündüğünü ifade eder. 

Hikmet, nihayetinde hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayı-
ran en hassas terazidir. 

Dosdoğru Yolu Gösteren Mihmandar: Hikmet
Ahmed Yesevî, hikmetle olan yârenliğini, hayat boyunca sürdürdü-

ğünü haber verir. Dosdoğru yolu gösteren mihmandır hikmet. Hikme-
tin muhafızlığı olmadan gönül ve hakikat âleminde mesafe alınamaz. 
Alınsa bile, benlik ve sapkınlık duvarlarına çarparak darmadağın olma 
tehlikesiyle karşılaşılır. 

Nihayetinde hikmet, hukukî bir işlev de görmektedir. Nasların be-
lirlenmiş çizgilerinden taşan âşıklar, hikmetin adaletinde sükûn bulur.

Kalbe Şifa ve Akla Selamet Veren İlaç: Hikmet
Pîr, sükût eden dilsizlerden sonra işitmeyen kulaksızlardan bahseder. 

Onlar ki, ayet, hadis ve hikmete karşı kulaklarını tıkamış cahiller gü-
ruhudur. Ağlanacak durumda olan bu kimseler, nefsin ve şehvetin esiri 
oldukları için, hikmetin kalplere şifa ve akıllara selamet veren faydala-
rından nasipsizdirler. 

Hikmet okuyan âşıklara gelince, Yesevî, onlara Hakk’ı tezekkür ve 
tefekkür etmeyi öğütler. Hikmet sözleri, ayet ve hadislerden ilham aldığı 
müddetçe istikameti tayin ederler. Bâtın ve gizli olanı zâhirler dünyasın-
da aramak ve müşahede etmek, dervişliğin esaslarındandır. 

Suç ve Hatalardan Koruyan Zırh: Hikmet
Hikmetler, dervişleri suç ve hatalardan koruyan zırhlardır. Ahmed 

Yesevî, hikmetlerinin Kur’ân ve hadislerden ilham aldığını ifade eder. 
Hikmetlerin karşılığı olan ayetleri, Kadîm Kelâm’dan tespit etmek zor 
değildir. 

Bu hikmetler ki, cihana yayılmış, kıraç ve kurak coğrafyaları mümbit 
bir şekilde semereli hâle dönüştürmüştür. İnsanların ruh, gönül ve cisim 
dünyalarını tedavi ederek şifa verip, onları ihyâ etmiştir. 

Muhabbet yakıtı olan hikmetler, gözyaşlarının tâlip olduğu çile ve 
ızdırapları sabırla karşılayan; insanın zihin ve gönül dünyasını kemâle 
erdiren yemişlerdir. 
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Layık Olmayana Hikmet Söylenmez

Pîr, layık olmayanlara hikmetlerinin söylenmesine rıza göstermez. 
Hayatın tecrübelerinin hâsılatı olan hikmetler, onu gönülden dinleyene 
fayda verir. Ondan ders ve ibretler devşirenler, amaçlarına nâil olurlar. 
Nitekim bu hikmetler, Hakk’ın naslarından mülhem olan gönül tabip-
leridir. Tezekkürün lezzeti, kâmil mürşitlerin derdiği hikmet bahçesinde 
tadılır/hissedilir.

Kalpteki duygu kaynağı olarak gönül, istek ve arzu anlamına geldiği 
gibi, farklı manalarda da kullanılmaktadır. Hoca Ahmed Yesevî de, Di-
vân’ında gönül ifadesine, onu farklı fiil ve tamlamalarla kullanarak yer 
vermektedir. 

Madde denizi olarak ifade edilen dünya, Pîr için, istikametini kay-
betmiş gönüllerin aktığı ve bağlandığı bir âlemdir. Ancak o, dünyaya 
meyletmesinin kendisini olgunlaştırdığını ifade der. Oyun ve eğlence-
nin kendisini cehalet girdabına soktuğunu düşünür. Ancak içinde bu-
lunduğu menfi durum, Yesevî’yi uyandırır. Böylece o, geçici olanın, ebe-
dî mutluluğu sağlamayacağını fehmeder. Bunun sonucunda kendisini 
tövbe kapısında bulur. 

GÖNÜL

Gönülden Taşan Aşkın Manalar

Kalpteki duygu kaynağı olarak gönül, istek ve arzu anlamına geldiği 
gibi, farklı manalarda da kullanılmaktadır. Hoca Ahmed Yesevî de, Di-
vân’ında gönül ifadesine, onu farklı fiil ve tamlamalarla kullanarak yer 
vermektedir. 

Madde denizi olarak ifade edilen dünya, Pîr için, istikametini kay-
betmiş gönüllerin aktığı ve bağlandığı bir âlemdir. Ancak o, dünyaya 
meyletmesinin kendisini olgunlaştırdığını ifade der. Oyun ve eğlence-
nin, kendisini cehalet girdabına soktuğunu düşünür. Ancak içinde bu-
lunduğu menfi durum, Yesevî’yi uyandırır. Böylece o, geçici olanın, ebe-
dî mutluluğu sağlamayacağını fehmeder. Bunun sonucunda kendisini 
tövbe kapısında bulur. 

Gönlün Her Bahçeye Kanat Çırpar

Gönlün kanatları o kadar hareketlidir ki, her bahçeye dalar; her dala 
konar; her çiçekten nasiplenir. Sırrın safiyetini elde etmek için gözyaşla-
rına boğulur; ciğerlerden gelen kan yaşlarını döker;  canı, mahfuzu olan 
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teni terbiye ederek öldürür. Boynu bükük bir şekilde Rahîm’in huzurun-
da sükûn eder ve sukut hâlini yaşar.

Aşktan Murad Alan Gönüller

Aşkullahtan murad alamayan gönüller, cürüm çukurları içinde bu-
lunur da, nedamet etmezler. Derviş olduklarını söyleseler de, En Yüce 
Sevgili’yi gönüllerinde hissetmezler. Onlar ki, hayatlarını gayesiz bir 
şekilde nefslerinin kölesi olarak geçirirler. Nedâmet, tövbe, muhasebe 
olmadan, gözyaşı dökülmeden geçen ömürlerin, gönül âleminde bir kar-
şılığı yoktur. 

Gönlü Dünya Hapishanesine Kilitlemek

Gönlü, dünya hapishanesine kilitlemek, sonsuz olanı terk etmektir. 
Gönül mimarlarının rehberliğinde ebedî olana yapılan seyahatin azığı-
nı, erdem ve hayırla doldurmak yolculuğu bereketlendirir. 

Eşkıya, yırtıcı hayvan ve fırtınalı havalar nasıl ki, çölde bedevînin 
maksadına ulaşmasını engellerse, bunun gibi hırs, ihtiras ve şehvet, gö-
nül seyyahını yolda bırakır. 

Gönül Devletini Fethetmek

Yesevî, gönül tâliplerine, kendilerinde bulunması muhtemel olan (re-
ziletlerden)  enaniyet ve heva-hevesin yerlerini, samimiyet ve tevazua 
bırakmasını öğütler. Bunun için kâmil mürşidler, bu zaafları gidermenin 
usullerini, ihtiyacı olanlara öğretir. Ancak bu, kolay bir terk değildir. İb-
rahim Edhem gibi, dünya saraylarını bırakıp, gönül devletini fethetmek 
gerekir. Gönül devletine, nefsin hastalıklarına şifa bulup, Şâfi’nin vahiy 
reçetesini uygulamakla sahip olunur.

Gönül sultanlarının istikametinde benlik duvarlarını yıkmadan, ba-
ğışlanmanın genişliğine ulaşılamaz. Enaniyetin sığlığından tekebbürün 
yalnızlığına kadar tüm ağırlıkları atmak lazımdır. Nitekim Hoca Ah-
med, nefsi hizmet yolunda harcamakla, gönül devletinin ahalisi arasına 
girme şerefine nâil olunacağını söyler.

Gönül Nârında Yitikleşmek

Kemâlat, Hak dostunu, aynı zamanda gurbete çıkarır, yalnızlaştırır. 
Dünyevî sermaye ve mülkiyetler, gönül narında yitikleşir; mesafeler yok 
olur ve halk içindeyken Mevlâ’nın huzurunda niyaza durulur. 

Güneşin felekleri ışıttığı gibi, bedenin merkezi olan kalp, gönlün 
şavkıyla aydınlanır. O anda nurun yoğunluğuyla zâhir olan kaybolur; 
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yönler ve suretler gerçekliğini saklar. Sevgili için, her şeyin terkedileceği 
an, yani terki terk hâli zuhur eder.

Gönül Kafesinin Kuşu Kalptir

Ben ve benliğin karşılığında elde edilen gönül, hakikatte imanın evi-
dir. Rahman’a iman, sâdık kulların gönül kafesindedir. Gönül kafesinin 
kuşu, kalptir. Kalp, Sonsuz ve Sınırsız Güç ve Kudret Sahibi Hallâk’ın 
vücud bulduğu aşkın Mekân’dır. 

Sadıkların gönülleri, Hak ve O’nun burhanını tezekkür eder. Pîr’e 
göre, Yüce Dost’un dostluğu, gönül incitmekle kazanılmaz. Yumuşak 
huy sahipleri ve öfkelerini yutanlar, merhamet ağacının gölgesinde Kev-
ser şarabının tadacak, Habibullah’ın komşuluğuyla müşerref olmanın 
manevî lezzetiyle buluşacaklardır.

Pîr Ahmed Yesevî, kaybedilen değerlerden şikâyetçidir. Gönlün 
özelliklerinden olan yumuşaklık ve güler yüzlülüğün, Müslüman top-
lumlardan gitmesine üzülmektedir. On ikinci yüzyılda da bugün olduğu 
gibi, İslâm toplumu kendi içinde kaybettiği değerlerin ızdırabını his-
setmektedir. Gönülden yumuşaklık, güler yüzlülük ve dostluk uzaklaş-
mıştır. Bunun sonucunda yabancılaşma, yalnızlaşma ve diğer tüm ahlakî 
hastalıklar zuhur etmektedir. Müslümanların gönlüne ve kalbine mihri-
bânlığı tekrar çağırmak bir vazife ve zorunluluktur.

Gönül Baş Gözünü Kapatır, Cân Gözünü Açar

Gönlü olanın gözleri de vardır elbet. Ancak Pîr, bize gönül gözle-
rinin açılmasının şerefinden bahseder. Gönül gözü açılanların dillerin-
den, dünyanın en değerli cevherleri dökülür. Tıpkı günahları döküldüğü 
gibi… Gönül gözü, göz pınarları taşkın hâle dönüşünceye kadar açılma-
sını sürdürür. Bunun sonucunda büyük ebedî saadet nasip olur. 

Yesevî yolunda hikmet, aşkın hakikatlerden ilham alan bir kurtuluş 
reçetesidir. O, kulu suç ve günahlardan muhafaza eden bir zırhtır. 

Kıymeti ehlince bilinen hikmet, layık olmayana verilmeyecek kadar 
değerlidir, Hudâ’nın bir lütfu ve hediyesidir; rahmet ve bereket vesile-
sidir.

Hakîm Yesevî nezdinde, hikmete yarenlik yapan gönüldür. Ona 
göre, gönül dünyaya bağlandığında geçici olanın tuzağına düşmektedir. 

Gönülden taşan ve fışkıran aşkın mânalar, derviş olgunlaştıkça etra-
fını da aydınlatmaktadır. Gönlün hikmetle yüklü nurlu kanatları, me-
lekleri bile taşıyacak kadar güçlenmektedir. 
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Gönül devletini fethetmek için, hem cândan hem de tenden fe-
dakârlık yapmak gerekmektedir. Gönül bahçesi, her şeyi fedaya hazır 
bekleyen ariflerle ruhânî bir hâl almaktadır.

Âriflerin sultanı Pîr Ahmed’e göre, gönül kafesinin içindeki kuş, 
kalptir. Mevlâ’nın ve aşkın mekânı da kalptir. Bundan dolayı gönlü ya-
ralı ve hasta olanlar, şifa bulmak için aşk ilacına sarılırlar. Aşkın devası, 
Hakk’ı temâşada mahfuzdur. Temâşadan nasip almayanın gönlü, hep 
kırık ve yıkıktır.

Madde elbisesinden tenini ayıran gönül ehli, aşk ve ruh arasında bir 
arafta, ümit ve korku merciinde takipçilerine nezaret etmektedir. Her 
dâim gönül gözüyle bakmak ve gönlü canlı tutmak, bilgelerin vazifesidir. 

Gönül gözünü açmak için, can gözüyle görmek gerekmektedir. Zira 
gönül gözü, görünen ve görünmeyen makamları temâşa etme gücüne 
sahip Hak’tan gelen bir sırdır. Hoca Ahmed Yesevî, hikmet pencere-
sinden gönül gözüyle bakarak sırları ve bilinmeyeni keşfe çıkmaktadır.

Aşkın Şiddeti Coşturur
Nefsindeki varlığını terk ederek Hakk’ın hakikatinden lezzet alanlar, 

nihayetinde deryâ gibi dolup taşarlar, mekânsız âlemin sâkinleri hâline 
dönüşürler. Dünya ve onun geçici hazları, hakikat yolcularının seyaha-
tinde terk ettikleri arasına dâhil olur. Hakk’ın karşısında, akıl tutulur. 
Aşkın şiddeti, âkili çağlayan gibi coşturur. Duyduğu görünmeyen âle-
min sırları, Ahmed Yesevî’yi, kelebeğin ateşin çekim alanına kendini 
kaptırarak onun içinde yok olduğu gibi yakar, bitirir. 

Nail olmak için istemek gerekir. Talip olan, gönül ve aklın gözüy-
le samimiyet sınavından geçmelidir. Talep etmek, sıkıntı ve cefayı göze 
almak demektir. Yol ehli olan tâlip, Ahmed Yesevî’nin riyâzet imtihan-
larının namzedidir. Zorlukları ve derin menfezleri geçenler, güzellik âle-
minin Cemâl’ini temaşaya nâil olurlar. Hakk’ın Cemâli’nin dilencileri, 
hizmet ve sohbet vasıtalarıyla kemâl mertebesine ulaşırlar. Halka hiz-
met ve sohbet, Hakk’ın rızasının anahtarıdır. 

Akıl, idrak ve zihnin tüm yeteneklerinin kaybolduğu aşk makamı; 
cefa, sıkıntı ve zorluğa şartsız teslim olanların mertebesidir. Ahmed Ye-
sevî, Rahman’ın inayetinden beslenenlerin, hakikî gönül insanları oldu-
ğunu bildirir.

Ahmet Yesevî, nice gönüller yıkıp onları mahzun bıraktığından do-
layı pişman olduğunu ifade ederken sanki Yunus (1240-1320)’un;
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Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil 

sözlerini haber vermektedir:

Pîr-i Mugan Hoca Ahmed, naz makamıyla cömertliği sınırsız olan 
Cevâd’a bütün varlığıyla seslenir: Ya Rabb, Sen’in bağışlanmana en layık 
olan, Sana âsi olanlardır. Eğer Sen onlara cömert davranıp merhamet 
etmezsen, ahirette kaybedenlerden olacaklardır. 

Ki bilmeden sayısız günah işledim, 
Gönülleri yıkıp mahzun eyledim.

Ki her âsi rahmete lâyıktır, 
Gel ey Kul Hoca Ahmed duaya ol muvâfık.

Sabır: Aşkın Kapısıdır
Duaya sığınarak Rabb’in kudretine iltica eden Hoca Ahmed Yesevî, 

isyankâr olmaktan korkar; aşk yolunun mütevekkil duruşuna yönelir. 
Şeyhi, üstadı Arslan Baba’nın istikamet gösteren mihmandarlığı kar-
şısında, tıpkı bir bende/köle gibi itaatkârdır. Onun bağlılığı, En Yüce 
Olan Mevlâ’ya karşı ise, tam bir teslimiyet şeklinde tezahür eder. Başına 
gelen nar da olsa, nur da olsa, tevekkül zırhını giyerek ve sabır atına 
binerek Rabb’ine doğru kanat çırpar. Şerrin, kendisi için hayra delalet 
ettiğini düşünürken, hayrın da belki kendisi için bir şerre dönüşebile-
ceğini ihtimal dışında tutmaz. Her ne olursa olsun Pîr, Kâdir’den gelen 
musibetler konusunda gösterilen sabrın mükâfatına taliptir. 

Sabır, âşkın kapısıdır. Nitekim hakikî kulluğu, Pîr, tene gelenlere câ-
nın tahammül etmesinde görür. Cefâ ve musibetlere karşı âşıklar, bağı-
şıklıdır. Bağışıklığın dayandığı en büyük güç, sabrın zenginliğidir. Sabır, 
umutları gerçekleştirmenin anahtarıdır. Sabrın düşmanı ise, Kelâm-ı 
Kadîm’in insanı tarif ederken kullandığı sıfat olan “acelecilik”tir. Mükâ-
fat ve cezanın hemen gerçekleşmesini istemek, nebevî bir tavır değildir. 
Dolayısıyla çileler, aşk ehlini doğru istikametten alıkoyamaz. 

Sabır ehli olmayanın, hedefe ulaşması kolay değildir. Onun için Hoca 
Ahmed Yesevî, ham ve acı meyve yutmak gerektiğini hatırlatmaktadır. 
Seyahatte zorluk, meşakkat oldukça, varılacak istikametin kıymeti de, o 
nispette artar. Pîr’in güzel ifadesiyle “kuru odun yanmadıkça alev” almaz. 
Yanmak, yanmak ve yanmak gerekir ki, pişmenin kıvamı gerçekleşsin. 
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Acı ve ızdıraplar istenmese de, ancak bunlar insanı kemâl makamına 
taşır. 

Kâmil velilerden Hallâc-ı Mansur, acıların en büyüğünü yaşayarak 
hayatını yitirmiştir. Onun “Ene’l-Hak” nidası, canın tenden ayrılmasıy-
la susmuştur. Aşkın pişirip odun ateşi gibi yaktığı Mansûr, Yesevî için, 
sabır numunelerinden biridir. İmam Şiblî gibi aşkın ateşiyle semâ yapan 
veliler, diğer taraftan Bâyezîd-i Bistamî gibi Kâbe yollarının çilekeş ve-
lisi olur. Hâsılı, hepsi de sabrın güzelliğini yudumlayarak Hakk’ın huzu-
runda divâna durmuşlardır. 

Sabır timsallerinden Eyüp Peygamber (a.s.)’in çilesi, kurtların te-
ninde bıraktığı ıstıraplar ile artmıştır. Yahya Peygamber (a.s.)’in başını 
bedeninden ayırırlarken, can acısıyla karşılaşmıştır. Musa Peygamber 
(a.s.), Firavun’un zulümlerine karşı çektiği ızdırapları yutarak Tur Da-
ğı’na sığınmıştır. Eziyet, işkence ve musibetler karşısında Allah’ın veli 
kullarının ve peygamberlerinin sabırla dayandığı güç, Azîm ve Celil 
olan Allah’tır.

Yunus Peygamber (a.s.)’in balığın karnında yaşadığı korku ve şaşkın-
lık hâlinin daha hafifini, çocukken Yusuf Peygamber (a.s.) atıldığı ku-
yuda yaşamıştır. Yakup Peygamber’in hasret ve gurbet acısı, sabır örnek-
lerindendir. Yesevî, işte bu nebilerin, Rahman’ın verdiği sabır nimetiyle 
çile ve zulümlere tahammül etmelerinin ne yüksek bir erdem olduğunu 
anlatır.

Çektiği gönül ızdıraplarından bahseden Hoca Ahmed, selefi Yu-
nus’un Tapduk Emre’nin kapısının eşiğine başını koyduğu gibi, yerlerde 
gözyaşlarıyla Mevlâ’ya dua ve tazimde olduğunu haber verir. Enaniyet 
ve riyanın şeytanî vesvesesinden, sabrın samimiyetine iltica ettiğini, böy-
lece takvanın ihlâsına yöneldiğini bildirir. 

İRFAN

Rıza Makâmına Yükselmek
Yüce Divân’da Yaratan’ın huzurunda rıza makamına varmak, Hoca 

Ahmed Yesevî için, maksada ulaşmaktır. Samimiyetin saflığı içerisinde 
ve riyadan uzak bir şekilde Allah’ın rızasına nâil olmak şereflerin en 
yücesidir. 

Aşkullah içindeki fâni, muhabbeti kendisine yoldaş edindiğinde, 
mahşerin aydınlığında yüzü parlayanlardan olacaktır. Ancak riyanın 
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girdabı içindeki sahte âşıkların, mahşerin aydınlığında yüzleri kapkara 
kesilecek, onların kimsenin yüzüne bakacak hâlleri kalmayacaktır. 

Sahtelik derekesinden kurtuluşun yolu, ihlâsın saflığına dönmektir. 
Pîr, zâhiren zâhid, bâtınen nefsin kölesi olan âdemleri ikaz eder. Nefs 
hastalıklarına yakalanmış zavallı riyâkarlar, ibadet ve taatlarını gösterişe 
kurban edenlerdir. 

Yapılan riyakâr davranışlar, Rahman’ın rızasına muhaliftir, kişiye bir 
faydası yoktur. Samimiyetin olmadığı yerde rızanın var olması düşü-
nülemez. Önemli olan Allah’ın rızasını almak ve âlemlerin Rabb’inden 
râzı olarak, rızâ makamına yükselmektir.

Allah’ın rızasıyla şereflenen, arzularının bendesi olmaktan uzaktır. 
En Yüce Olan’a muhabbetle yönelen hakikat erbabı, bedenine ne isabet 
etse, ondan dolayı canı/ruhu yanmaz, hüzünlenmez. Çünkü o, aşk şer-
betinin tadına varmış bir gönül eridir. Ancak hayır ehlinin sohbetinden 
nasipsiz olanlar, riyanın sahteliğinde yok olurlar.

Peygamber Nâibliğine Taşıyan Edep
Muttaki kimseler, Ahmed Yesevî için, ideal erdemin peşinde olan 

gönül erbabıdır. Onlar aynı zamanda edep timsalidir. Edeptir ki, Pîr’i, 
Peygamber nâibliğine taşımıştır. Onun Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefat 
yaşı olan altmış üç yaşında kabre girdiği rivayet edilir. Yesevî, kendisi de 
Hikmetler’inde bunu anlatır. 

Kul Hoca Ahmed, tâliblere nâsih oldu, 
Edeb saklayıp, Mustafa’ya nâib oldu, 
Hak’tan korkup, altmış üçte yere girdi, 
Kalanlara sözü söyleyip ölsem mi ki?

Gönül Yoldaşı Hızır’la Sırları Keşfetmek
Hakikatte bilge, yani hakîm, Hızır’la yoldaştır. Hızır ile Hz. Musa 

(a.s.)’nın yolculuğu, bir anlamda hikmet seyahatidir. Olayların hikme-
tini araştıran ve sunan iki Allah dostu, hakikatin görünenlerle sınırlı 
olmadığını, görünmeyen bilinmezlerin anlamlı dünyalarını, bizlere an-
latmaya çalışırlar. 

Hızır, aslında Cebrail’in Resülullah (s.a.s.)’a getirdiği ayetleri, yaşa-
yan ve yaşatan bir sır erbabı; bir veliler velisidir. Ayetler, Rahman’ın bur-
hanlarını anlatır ve bildirir. Mevlâ’nın gönderdiği naslar, insanların tat-
bikini kolaylaştırmak için yaklaşık çeyrek asırlık bir sürede tamamlandı. 
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HİKMETTEN GÖNÜLE GİDEN İRFAN YOLUNUN ENGELLERİ

Gösteriş Pazarında Şeytanla Tezgâh/Dergâh Kurmak
Dervişlik taslayanların sahtelikleri, şeyh müsveddelerine de bulaş-

mıştır. Yalan ve riya halkasına dâhil olan sahte irfan tüccarları, gösteriş 
pazarlarında şeytanla tezgâh ve dergâh kurarlar. Böyleleri, Mevlâ’nın 
intizarına maruz kalırlar.

Tezvir ağı koyup halkı yoldan çıkardın
Şeyhlik kılıp riya ile Pazar kurdun;
Gönül eğlendirip şeytan ile devrân sürdün
Cemâline seni ne diye lâyık eylesin?

Gösteriş ve aldatmanın içindeki şeyh, Pîr Yesevî’yi tedirgin eder. 
Riyânın zerresi, onu huysuzlaştırır; hasta eder. Önemli olan Mevlâ’nın 
rızasını kazanmaktır. Hoca Ahmed, Allah aşkıyla muhlis bir gönül ereni 
olarak samimiyet makamındadır. 

Servetlerin Örttüğü/Kararttığı Kalpler
Mal ve servetin büyüsüne kapılıp da, onların kölesi olan zavallılar, 

biriktirdiklerinin kendilerini ebedîleştireceğini ve yıldızlara kadar yük-
seldiklerini zanneden gâfillerdir.

Mal, servet, eş ve çocuklar, canın tenden ayrılmasıyla geride kalan 
fâni zenginliklerdir. Pîr Yesevî, Kur’ân’dan ilhamla, hazinelerinin anah-
tarlarını bir topluluğun taşıdığı servetlere sahip olan Kârun gibi, bir 
zenginin daha önce dünyaya gelmediğini bildirir. Ama onun dünya ha-
zinelerin sonu ne oldu?

Taşkın duran deryâlar gibi kaynayıp yürüyen, 
Dünyâ malını görüp, ona mağrur olan, 
Kibir ve heves, ben ve benlik dâvâ kılan, 
Karun benzeri dünyâ malını gören var mı?

Gönül Mülkünün Düşmanı: Benlik
Kibir ile benlik, birbirlerine arkadaştırlar. Nitekim Pîr’e göre, gurur 

ve benliğin yegâne gayesi, nefsin arzuladığı istekleri yerine getirmektir. 
Halkın içinde riya gösteren, gece ve gündüz dünyalık edinmek için çır-
pınır durur. Hoca Ahmed, böyle insanları ahirette fakirliğin yakalaya-
cağını bildirir. 
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Tekebbür ve benlik ile hevâ kılan, 
Halk içinde her ne kılsa riya kılan, 
Gece-gündüz dünyâ için sevdâ kılan, 
O bendeyi âhirette gedâ kılsın.

Gönül mülkünün düşmanı benlik, yani enaniyettir. Benlik, ben’i 
ortaya çıkarır. Kâmil mürşidin hizmetinde bulunmak, dervişi benliğin 
zararlarından korur. Yine de Hoca Ahmed, bağışlanma dileğinde bulu-
narak yalvarır. 

Hoca Ahmed gibi kâmil şeyh olmayan sahte mürşidler, Hakk’a 
başkaldıran divanelerdir. Benliklerinin oyuncağı olan bu zavallılar, Ve-
dûd’un dostluğunu kazanamazlar. Başkasının şifasına sebep olacak sahte 
tabipler gibi olan bu şeyh müsveddeleri, iman ehlinin hayatını zindana 
çevirir.

Şeyhim diye başkaldıran Hakk’a rakip; 
Benlik eyleyip Sübhân’ına olmaz sevgili; 
Uykusuz olup derdsizlere olan tabip, 
Bu dünyâyı mü’minlere zindan eyler.

Mü’minlere bir faydası dokunmayan benlik sahibi, gerçek dervişlere 
ve takva ehline kibir gözüyle bakar. O, Mevlâ’nın zikredildiği cennet 
bahçelerine yaklaşmaz; oradan kaçar. Erenlerin sohbetinde vefâsız olan 
enaniyet sahibinde sadakat aranmaz; aransa da bulunmaz.

Yazık, insan kendi kadrini kendi bilmez; 
Benlik kılıp iyileri göze iliştirmez, 
Hû sohbetini kuran yere kaçıp gelmez; 
O vefâsız ahde ne diye vefâ eylesin?

Gerçek iman ehli, tezekkürden tefekküre yolculuk yapan zikir sey-
yahıdır. Hakk’ı anıp, kalbi nurlandıran muttaki insan, vücudunda zerre 
miktarı benlik zehri taşımaz, onu dışarı atar. Bu öyle bir erdemli şeyhtir 
ki, arkasından ayırılmayacak kadar yetkin ve kâmildir.

Dünyevîleşme /Mal ve Servet Sevdası
Hoca Ahmed Yesevî’nin kadîm değerler dünyasında, en çok tenkide 

uğrayan hususun, dünyaya dört elle sarılıp, ahireti unutmak olduğu söy-
lenebilir. O, bu kapsamda, âşık, molla, müftü, kâdı, imam, hâkim gibi, 
devlet ve cemiyetin hayat damarlarındaki adalet ve irfan kanının dolaş-
masını sağlayan vazife erbabının zafiyet ve kayıplarını eleştirir. 
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Harama uzanan eller, dünyayı kutsal bir tapınak hâline getirerek ona 
köle olan âşık müsveddeleri, Hak’tan ve halktan uzaktırlar. Dünyayı 
alıp, dünyayı satan bu gaflet tâcirleri, harama ve şerre bütün varlıklarıyla 
batmışlardır. 

İnsanları, takva ve fazilete yöneltme görevlerini üstlenen molla ve 
müftüler, çıkar ve menfaat çarkının içinde bulunduklarında, hakkı bâtıl; 
haramı helal gösteren fetvalar verirler ki, bu yüzden iki cihanda da kir-
lenenlerden olurlar. Pîr Yesevî, döneminin ahlâkî hastalıklarını böyle 
zikrederken, onları ıslah etmenin peşindedir. 

Adaleti sağlayan hukuk adamları, kâdı, hâkim ve imamlar, zulme rıza 
göstererek zâlimlerle beraber adaleti öldürmüşlerdir. Zulmün ağırlığı al-
tında eşekler gibi inleyecek olan bu ihanet şebekesi, devleti temellerin-
den yıktıklarının farkında değillerdir. Bununla birlikte onların, insanın 
kalbindeki gönül mülkünü düşündükleri yoktur. 

Molla, müftü olanlar, yanlış fetva verenler, 
Akı kara eyleyenler o cehenneme girmişler.

Kadı, imam olanlar, haksız dâvâ eyleyenler, 
O eşek gibi olarak yük altında kalmışlar.

Haram yiyip, rüşvet alıp, suçluyu suçsuz ilan eden hâkimler, bu hâin-
lik ve zalimliklerinin cezasını nasıl ödeyecekler? 

Haram yiyen hâkimler, rüşvet alıp yiyenler, 
Kendi parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar. 

Ölüm Düşüncesi
Ömür katarı, hazların bitmeyen ihtiraslarına kurban edilmemelidir. 

Ahmed Yesevî, bu tuzaklardan ancak kâmil mürşidlerin nasihatlarıy-
la kurtulabileceğimizi bildirir. Aksi takdirde nefsin arzu ve istekleriyle 
geçen ömürler, bereketsizlik bataklığına saplanmakla karşı karşıya kalır. 
Hırs ve şehvetin çekiciliğinden uzak bir şekilde Rahman’ın yolunda çe-
kilen sıkıntılar ise, gerçek âşıkları ortaya çıkaracaktır.

Nefisle Halleşmek/Ölümü Hayırla Karşılamak
Ders ve ibret almak için, mazide yaşamın merkezinde, şimdiki za-

manlarda ise gözlerden ırak yerlerde bulunan kabristanları ziyaret et-
mek ve oralarda nefsimizle halleşmek, eceli hayırla korkusuz bir şekilde 
karşılamanın yollarındandır. 
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Ahâlinin mezarına varıp bir bir temaşa eyle, 
Ölülerden ibret almak gerek bağrını kebap eylesen.

Ömrü boşa zayi edenler, Pîr Yesevî’nin azarına muhatap olurlar. Fena 
diyarının gafillerini bekleyen, toprağın altındaki dar bir mezardır.

Öte dünyanın tehlike ve sıkıntılarına maruz kalmamanın yolunu, 
ahiret azığını “iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak” ilahî ferma-
nıyla inşa etmek gerekir. Mahşerin tüm gözleri ve bakışları, o mutlak 
günde biz kulların üzerinde gezinecektir. 

Ölümle Gelen Yalnızlık
Mal ve mülk dünya pazarının emtialarındandır. Mahşerin aydınlı-

ğında ise kimseye fayda vermezler. Hatta bazen servet, dünya için bile 
yarar sağlamaz. Rezzâk, mal ve zenginliği dilediğine verdiği gibi, verdik-
lerinden da alabilir. Rızkı kiminden kısar, kimi için genişletir. 

Şüphesiz bilin, bu dünyâ bütün halktan geçer ha; 
İnanma malına, bir gün elden gider ha.

Ecelin gelmesiyle, zenginlik gibi, geniş akrabalar da kişiyi yalnız bı-
rakır. Zira o gün, kimsenin kimseye faydasının ve yardımının olmayaca-
ğı gündür. Kişinin, kardeşinden, annesinden ve babasından, hâsılı tüm 
yakınlarından kaçacağı gündür mahşer günü. Ruhun bedenden ayrılma-
sı bir mahşer provasıdır ki, dünyada sahneye konur. Yesevî, tabutla taşı-
nan bedenleri görmenin ibret/ders almak için yeterli olduğunu düşünür.  

Nefse Karşı Gerçek Fütuhatı Gerçekleştirmek: Benliğini 
Kurban Etmek
Aşka ve kulluğa tâlip olanlar, ölmeyi bilen yaşayanlardır. Topraktan 

halk edilen/yaratılan, ölürken de toprağa dönecek olan insan, varlığa 
geldiği madde gibi, mütevazı olmalıdır. Böylece kibrin cazibesinden 
kendisini kurtarır; nefsine karşı gerçek fütuhatı gerçekleştirir. Ancak, 
nefsini mağlup ederek Hakk’ın huzuruna çıkmak isteyenler, hakikî 
mürşitlerin murakabesinde benliğini de kardeşlerine kurban etmelidir. 

Ey tâlip ölmeden önce öledur,
İyilerin ayağının tozu oladur, 
Toprak olup feyz-fetih aladur, 
Alsa olmaz, Pîr hizmetini kılmadıkça.
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Ölmeden Önce Ölmek

Enaniyet sarmalından kurtulmanın yolu, Pîr Yesevî için, nefs ve ihti-
rasları öldürmekten geçer. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) buyuruyor ki:

 “Dünya gurbetinde olduğunu unutma ve hep bir garip gibi davran ya 
da bir yolcu gibi yaşa… Asıl ve ebedî vatanına gideceğine öylesine inan ki, 
ölmeden önce ölmüş ol ve kendini kabir ehlinden say!” 

“Ölüm gelip çatmadan evvel, şehvanî ve nefsanî hislerinizi terk etmek 
suretiyle bir nevi ölünüz.” “Ölmeden evvel öl.” 

Hak Rasûlü “ölmeden önce ölünüz” dedi, 
Didâr için ölmeden önce ölmeyim mi?
“Mûtû kable en temûtû” olun dedi, 
Didâr için ölmeden önce ölmeyim mi?

Hoca Ahmed Yesevî, dostlarıyla dertleşmeye devam eder. Ona göre, 
dünyada çekilen cefâ ve sıkıntılar, gurbet ve hasret, insanı kesin ayrılık 
olan ölüme hazırlar. Ölüme hazırlık bir anlamda Rahman’a olan mu-
habbetin işaretidir. O muhabbet ummanından nice değerli mücevherler 
çıkarılır. Bu cevherler ki, ruhu ve gönlü zenginleştirerek, insanı aşk ve 
şevk şarabının tadını alacak kıvama getirir. Artık ölüm, yaşarken gerçek-
leşen bir dirilik hâlidir. 

Yaşayan ölülere en uygun örnek, Allah’ın sevgili elçilerinin hayat-
larında bulunmaktadır. Onlar ki, dünyanın elem ve musibetlerine karşı 
sabır silahıyla direndiler; yüreklerini yumuşattılar; nefislerini ayaklar al-
tına aldılar; din ve inanç düşmanlarının her türlü baskı ve zulümlerine 
direndiler; umutlarını ve imanlarını asla kaybetmediler; hakikatte câhil 
ölüler içinde yaşayan gerçek diriler olduklarını tüm insanlığa gösterdiler/
ispat ettiler. Ne mutlu, o kutlu elçilere ve onların sâdık arkadaşlarına…

Enbiyâlar ölmeden durup diri öldü, 
Bu dünyadan cefa tartıp nura battı, 
Kâfirlerden çok melâmet, cefa çekti, 
Didâr için ölmeden önce ölmeyim mi?

Azrail’in Elinden Ebedîliğin Şarabını İçmek

Sayısız insanlık kervanları, bu fâni dünyadan gelip geçtiler. Zamanı/
eceli gelen, ömrü tamama eren, Azrail’in elinden ebedîliğin şarabından 
tattılar. Ebedîlik şarabı, Kevser havuzundan olabileceği gibi, gayya çu-
kurundan da olabilir. Ama her kul, mutlaka ölüm şerbetinden içecektir. 
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SONUÇ
Hikmetler deryasından payına düşenleri devşiren Hoca Ahmed Ye-

sevî, hakîmlik mertebesine ulaşmış bir Türkistan Pîri’dir. O, çağlar üstü 
hikmetin rehberliğinde, bilgelik lutfuna nâil olmuştur. İstikametin ge-
tirdiği tevhidî çizgi, Pîr Yesevî’yi âlemşümulluğa yükseltmiştir. 

Onun Divân-ı Hikmet’inden dağılan/fışkıran hikmetler, insanlığa 
mutluluk ve huzur getirmiştir. Bir ilaç gibi kalpler için şifa, akıl için 
selâmet olan hikmet, aşkın hakikatlerden beslenen, şer ve bâtıldan ko-
ruyan sağlam bir zırhtır.

Hakk’ın sevdiği ve dilediği kullarına tattırdığı hikmet, bir anlamda 
ilahî ve vehbî bilgelik şerbetidir/şurubudur. Rahmet ve bereket, muha-
taplarına sağanaklar şeklinde inmektedir. İnançları güçlendiren hikmet, 
İsrailoğullarına gönderilen ama onlar tarafından kıymeti bilinmeyen bir 
“kudret helvası’dır.

Dertlere çareler sunan bal şerbeti hikmet, layık olmayana verileme-
yecek kadar değerli, aşkın bir nimet ve hediyedir. Cehalet anaforundaki 
gâfil güruhu, hikmetin zenginliğinden bî-haberdir. Pîr Yesevî’nin de de-
diği gibi, hikmetler, kıymetini bilen ehlince takdire şayan olur.

Hikmet ehli, gönül bahçesinde kanat çırpan serçe kuşları gibidir. 
Yerlerinde duramayıp, zikir ve tesbihatın manevî hazzıyla kendilerinden 
geçerler. Bu kuşların kanat sesleri, bütün bahçelerde duyulur. 

Gönül kafesinin kuşu, Mevlâ’nın tecelligahı olan kalptir. O, aynı za-
manda teni yöneten hükümdar organdır. Kalp, iyilik ve kötülüğün hâsıl 
olduğu iman merkezidir. Ummanlara bile sığmayan gönlü, mahkûm ve 
mahpus eden de, yine o kalptir.

Gönlü, dünya zindanında kapatıp kilitlemek gerekmektedir. Bu 
mahpuslukla gönül devleti fethedilip, inşa olunur. Tezekkür ve tefek-
kürle de ihyâ edilip, onu bekleyenlere pay edilir. 

Gönül tandırı, haz, hırs ve ihtirasların yitikleştiği bir nâr ocağıdır. 
Misafirleri ise, edep ve hayânın imbiğinden geçerek, saf ziynetleri talip-
lilerine dağıtan erenler meclisinin temsilcileridir. 

Haz ve hevânın efendilik yaptığı gönüller, yakıtı biten ışığı tükenmiş 
kandiller gibidir. Onların şavkı, aşkla canlanır ve nurları, halka halka is-
teklilerine ulaşır. Hoca Ahmed Yesevî’nin irfan pazarında, yıkık gönül-
ler sergilenmektedir. Alıcı olmayan gönüller, Hakk’ı temâşadan mah-
rum kaldıkları için, gözlerine setreler indirmiştir. Tabiplerin açmakta 
çaresiz kaldığı gönül perdeleri, erbabını beklemektedir. Canını teninden 
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ayıracak gönül ustaları, sadakat ve emanetin kutsiyetini anlata anlata 
bitiremediler. 

Hikmetle bakmayan ve onu solduran aşk erbabı, Pîr’in gözünde, can 
ile gönül arasında arâfı yaşamaktadır. Baş gözü açık olan gönül marazlı-
ları, cân gözlerini kapatmış aşkın âmâlarıdır. Cân gözünde perde olma-
yanların, gönül gözleri hakikatin güzelliğini görmek için her dâim açık-
tır. O gönül gözleri, makamların şerefini temaşa edecek kadar berrak, 
net nazarlara sahiptirler.

Hoca Ahmed için, dünyadaki her şey, O’nun rızasını alarak ahirette 
Hakk’ı temâşa etmek için birer vesiledir. Pîr Yesevî bilir ki, sığınılacak 
tek melce, Rahman’ın rahmidir. Ârif ve âkil olanlar, O’nun Cemâli’yle 
şerefyab olmaktadır. Cemâlullah, aşkın şiddetini coşturur, mertebesini 
yükseltir. Mevlâ’yı temâşa etmenin anlamı ve değeri, müracaat edilen 
hiçbir lügat kitabında bulunmaz. 

Yesevî yolunda, temâşaya hak kazanmak, nefis mihrabını yıkmakla 
gerçekleşmektedir. Rahman’ın Mêkansız Mekânına mülteci olan kul-
lar, Umutların Sahibi’nin huzurunda “Bana seni gerek seni…” diye çığlık 
atarlar. Bu çığlık, aşk ateşinin açtığı gönül dilinin sesleridir. 

Seyahat başlamıştır. Bineksiz ve biletsiz yapılan bu yolculuk, varoluş 
âlemine doğru aşkın bir seyahattir. Kibir, benlik ve bencilliğin kuruttu-
ğu gönül dudaklarının, Yesevî’nin de tattığı bilgelik pınarlarından kana 
kana içmesi için, çileli ve meşakkatli bir yola çıkılmakta;  nefisleri kor-
kutan bir mesafe göze alınmaktadır.

Mesafeyi kat etmenin ilk şartı, dünya denizinde kaybolmamaktır. 
Hoca Ahmed, En Yüce Dost’a veli olmanın şartını, Habib (s.a.s.)’i için 
Hâlık’ın yoktan var ettiği âlemleri, toprak gibi ayakla tepmekte görmek-
tedir. Bunun için de, Hz. İbrahim (a.s.)’in oğlu İsmail’i kurban ettiği 
gibi, nefsi kurban etmek gerekmektedir.

Gönül zenginliğini elde etmenin yolu, Anne’nin mahremindeki yav-
ru gibi, Rahim’in rızasına sığınmak ve O’nun kapısında bir merhamet 
dilencisi olmaktan geçer.

Gönlü fakir düşüren, hazzın köleleştirdiği nefsin bir türlü tatmin ol-
mayan istekleridir. Bunun için nefsi kurban etmek gerekmektedir. Nef-
sini feda eden âşık, ağır bir imtihanla birlikte çetin bir mücadele içine 
girmektedir. Yapılması elzem olan, güç nispetinde nefs evinin kapısını 
tövbe tokmağıyla vurmaktır. 
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Nefsi terbiye etmek, tevhid kılıcıyla mümkündür. Hoca Ahmed Ye-
sevî, nefsin kudretine engel olmanın, nefs hükümdarının iktidarını son-
landırmakla gerçekleşeceğini düşünmektedir. Zira nefs, teni büyük bela 
ve günahların içine sürüklemekten çekinmez. Zira onun amacı, hazları-
nın sürekli doyurulmasıdır. Buna engel olmak, nefsi, arzu ve isteklerine 
bırakmamakla mümkündür. 

Doymayan arzuların tâliplisi nefs, insanı, kulluk bilincinden çıkarta-
rak, kişiyi tanrılaşma eğilimlerine sürüklemektedir. Hakikatte bu, nefsin 
köleleştirdiği ruhların ortaya çıkmasıdır. Hakiki özgürlüğü elde etmek 
için, nefs ikonunu, Hz. İbrahim (a.s.)’in putları kırdığı gibi ve bir daha 
gücünü toplayamayacak şekilde yok etmek bir gerekliliktir. 

Hoca Ahmed, nefsin sıhhati için, hayâ ve edebin te’dip edilmesini 
öğütlemektedir. Nefs, tefekkürle ıslah edilip, tezekkürle arındırılmalıdır 
ki, aşkın kutsallığı ortaya çıkabilsin. Zira gönül erbabı, aşk ve hikme-
ti kendisinde toplayandır. Bunu yapanı, Hızır’la yolculuğa çıkma şerefi 
beklemektedir. Hızır’la sırların keşfedilmesini, ondan himmetlenerek 
sırlanmak takip eder. 

Sırları keşfetmek, sabırla mümkündür. Zira sabır, aşk evinin giriş 
kapısıdır. Âşık, sabırla birlikte samimiyet ve takvanın ruhuna nüfuz 
edebilirse, gerçek fedakârlığı yapmış olacaktır. Nihayetinde zikri geçen 
erdemlerin maksadı, Pîr Yesevî için, rıza makâmına ulaşmaktır. Rah-
man’ın kendisinden râzı olduğu, kulun da Rabb’inden razı olduğu (İlâ-
hi ente maksudî ve rızake matlubî-  “Yâ Rabbi, benim hedefim, muradım, 
maksûdum sensin! Yâ Rabbi, benim bütün taleb ettiğim, istediğim şey, senin 
rızana ermek; sen benden razı ol diye, onu istiyorum!”) makama vâsıl ol-
mak, saadetlerin en büyüğüdür.

Rıza makamına ulaşmak, nebevî mirası elde etmektir. Ancak Hz. 
Peygamber (s.a.s.)’in vârisleri, erdemli toplumu inşa ederler. Bu inşa 
gerçekleşmezse, günahlar içinde yaşayan ve hayâ duygusunu yitirmiş câ-
hil toplumlar, varlık bulur. Önemli olan adaletle yönetilen erdemli mut-
lu insanların yaşadığı Selâm toplumunu inşa etmektir.

Erdemli toplum, erdemli insan yetiştirmekle inşâ edilir. Faziletlerin 
fiiliyata dönüşmesi, samimiyet kuşağını sararak, ihlâsın saflığında hayatı 
tanzim etmekle mümkün olur. Safiyetle birlikte hareket eden insan, vefa 
gemisine binen veli gibidir. Zira o, sadakatle Mevlâ’ya itaat ederek hu-
zura kabul edilen şerefliler listesine adını yazdırmıştır. 

Tövbenin yârenliğiyle huzura kabul edilenler, Ahmed Yesevi için, zi-
kir ve tesbihatın eşliğinde, tefekkürle geçen gecelerin mayalandığı yaka-
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rışlarla hayat bulmaktadırlar. Seherlerin mükâfatı Cemâlullah’ı temâşa 
etmektir. Aşk ateşi, seherlerde daha da bir yakıcıdır. Zira seherler, figan 
eden yüreklerin kaynadığı mümbit vakitlerdir. Nitekim Aşk Peygamberi 
Hz. Muhammed (s.a.s.), Rahman’ın himayesinde, seherlerin gözü yaşlı 
nebisi değil midir?

Hak Teâlâ’nın Rahmet ve Merhameti,  kulu, cennet bahçelerinde 
bulunan ve başında Habibullah (s.a.s.) olduğu Kevser Havuz’unun hal-
kasına dâhil eder. Havz-ı Kevser’in coşkun suları, tövbenin ferahlığına 
sığınanları ferahlatır. Cennet pınarları da, üzerinde tövbe elbisesini taşı-
yanlara, saadet kapılarını açar. 

Cennetin nimetlerinden mahrum kalmamak, kâmil mürşidin mih-
mandarlığında nefis öldürme sanatını öğrenmekle gerçekleşir. Nefsin 
hükümranlığına tâlip olanlar, reziletlerin girdabında şeytan ve şehvetle 
ortaklık kurarlar. Ancak, Pîr’in de işaret ettiği gibi, bu ortaklığa sonra-
dan katılan hevâ, âşıkların istikametini bozamaz. Çünkü onlar, hevâyla 
cenk edip hevâyı bile öldüren gönül kahramanlarıdır. 

Âşıkların kimyasında bulunmayan gaflet ise, şeytanın dostluğunu 
reddeden Allah’ın velilerinin düşmanı bir rezilettir. Gâfillerin uykusu, 
ibadet ve tövbeyi engelleyerek, onları, ihlâsı bozan riyaya sürüklemekte-
dir. Samimiyetsiz olanlar, şeytanla gösteriş pazarında ticareti geliştirerek 
benliklerine kadar her şeylerini satarlar. Onları, bu şerden koruyan zırh 
ise, gözyaşıdır. O, kalpte hiçbir siyah nokta bırakmayan saflığın yakıtıdır. 

Şeytanın hükümdarlığına başkaldıran selim kalp, vahyin aydınlığın-
da iman nuruyla cilalanır. İmanın hasmı olan hırs, nefse telkin ettiği 
marazlı taleplerini kabul ettirmenin peşindedir. Hırs, gâfillere, hisset-
tirmeden günahlarla yaşamanın ne kadar kolay ve makbul olduğunu 
fısıldar. Fıska düşen âdemoğlu, İblis gibi kibre kapılıp günahları küçük 
görmeye başlarken, bilmez ki aslında “taşlanacağı” zamanı bekler. Aynı 
zamanda dünyevî servetlerin kalbini kararttığından habersizdir. Artık o, 
gönül devletinin düşmanı olan “kovulmuş” benliğini kutsayarak şeytanî-
leşmiştir. Bu çıkılmaz hâlden onu kurtaracak tek çare, benliğini geride 
bırakarak aşk atına binmektir. 

Bilinmelidir ki benlik, beraberinde doymak bilmez bir tamahkârlık 
taşır. Hoca Ahmed’in zemmettiği tamahkârlık, her şeye rağmen kendi-
sinde olmayıp da başkasında olanlara sahip olmayı arzulamaktır. Bu da 
kıskançlığı harekete geçirerek, kişiyi haset illetiyle malul eder. Bunlar-
dan daha kötüsü de, Pîr’in ifade ettiği gibi, gönülleri lâl eden zehir olan 
gıybettir.
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Hoca Ahmed Yesevî, nefsin zehirlenmelerine maruz kalmadan “öl-
meden önce ölmeyi” nasihat eder. “Yaşayan ölüler”, ebedî olan ahiret karşı-
lığında dünyasını satarlar. Onlar dünyayı bir oyuncak dükkânı gibi kabul 
ederler. Önemli olan, son seyahat/ahiret için azık hazırlamaktır. Ömrün 
tükenmesi, aşkın fermanla gelen emirle, ölüm şerbetini içmekle gerçek-
leşecektir. Ferman gelmeden önce, nefsle halleşmek, ölümü hayırla kar-
şılamaya vesile olur. 

Âşık için, çile, sıkıntı ve riyazet azıkların en güzelidir. Yalnızlık için-
de gelen “ölümü öldürmek”, mutlak sona en güzel hazırlıktır. Bu aynı 
zamanda cânın tenden ayrılmasını,  önceden görmektir. Aşkın İrade’ye 
teslimiyet, emaneti sahibine bırakmakla tamamlanır. Mutlak teslimiyet, 
mahşerde yüzleri parlayanlardan olmanın yolunu açmaktadır. 

Pîr Yesevî, tenin dünya ile ebedî âlem arasındaki bekleyiş mekânını 
kabir olarak nitelemektedir. “Küçük kıyamet” olarak tavsif edilen kabir 
hayatı, lahitteki yalnızlığın adıdır. Kabir, imanın lezzetinden tadanlar 
için, bir cennet bahçesinde Hak ile beraberlik iken; inançsızlık gayyasın-
da olanlar için nâr çukurlarından bir çukurdur. Ahiret hayatının giriz-
gâhı olan kabirler, imandan nasibi olmayanlar için korku mekânlarıdır. 
Mü’minler nezdinde ise kabirler, ziyareti ihmal edilmeyecek muhasebe 
ve hatırlama/zikir mekânlarıdır. 

El-Mümît’in (Öldüren, Can Alan) emriyle gelen Ölüm Meleği,  
ebedîliğin şarabını insanlara taşır. Azrail gelmeden önce, Hoca Ahmed, 
rabıta-i mevti (yaşarken ölümü hatırlama) tavsiye etmektedir. Yani her 
anı, ibadet ve ubudiyet bilinciyle yaşayarak, “ölmeden önce ölen” dirilerden 
olmayı öğütlemektedir. 

Netice itibariyle ruhu, hazzına galip gelenler, kabre giren diriler değil 
midir?
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Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri - 16
Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Türkistan’dan Anadolu’ya Taşınan Hikmet Süreği: Yolcu, Yol ve 
Yurt Hikâyesi

Sayın protokol, muhterem hazirûn! 
Ey dostlarım, ârifler halis sohbet ederler,
O sohbetde marifet incilerini saçarlar.
Sohbet vakti hazır ol, erenlere nâzır ol!
O haletde erenler, ere nazar kılırlar       (162. Hikmet)
‘Erenlere nâzır olmak, ere nazar kılmak’ için Sohbet vakti burada hazır 

oldunuz Yesevî’nin dostlarım hitabına mâsadak oldunuz. Ben de siz Ye-
sevî dostlarını, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum...

Dost, etimolojik olarak veli kavramının anlam alanında yer alır. Veli, 
yakın demektir. Dolayısıyla dost da, yakın olan anlamına gelir. İnsan ke-
limesi de aynı şekilde ünsiyet eden; yakın olan anlamı taşır. Diğer taraf-
tan dost, yani yakın olmak, yönelmeyi, hareketi gerektirir. Garîb de bu-
lunduğu yerden ayrılan, hareket eden dolayısıyla bir anlamda yakınlaşan 
anlamı taşır. Bu ıstırap dolu olsa da aslında bir eriş sırrıdır. Bunun için 
Ahmed Yesevî kendisini Divan-ı Hikmet’te “garîb” olarak tanımlamıştır. 
Bu mekansal garîbliği ifade etse de, mana cihetiyle insanlarla ünsiyet 
kurma, insanlıkta buluşma vasfıdır. Yetim, fakir ve mazlumların gönlünü 
okşamaya yöneliş de işte bu vasfın bir gereğidir. Yesevî bunun için Canı 
cana bağlayıp, damarı damara ekleyip (1. Hikmet) hikmetleriyle gariblere 
yakın olmanın yollarını göstermiştir.
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İşte bu yakınlaşmaya mukabelede bulunmak, dostluğun gereğidir. 
Müsadenizle “Yesevî”, “Hikmet” ve “Dîvân” kelimeleri üzerinden ezote-
rik bir yorumla konumuza girizgah yapmak istiyorum. Yesevî’yi Yolcu, 
Hikmeti Yol, Dîvân’ı Yurt veya mekân olarak ele aldığımızda hem Ah-
med Yesevî’yi ve öğretilerini tanımış, hem de Yesevîliğin yol haritasını 
görmüş oluruz.

* Hakîm ismine mazhar olan Ahmed Yesevî, ‘Candan geçip, maldan 
geçip garîb olsam’ diye intizar eden; dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü 
çevirip, garîb, fakir, yetimleri arayan sureta garîb, sireta vuslat yolcusu 
olan bir âşıktır. Bakın bunu o, nasıl terennüm ediyor:

Ben demedim, Allah kendi va’d eyledi,
Yolsuz idim, lutf eyleyerek yola koydu,
Garîb olup feryad eyledim, elimi aldı,
Öyle âşık şevk şarabını içer dostlar     (20. Hikmet)
* Hikmet, “Hadd-i vasat ve medâr-ı istikamettir.” Yani, “İnsanı iyi 

olana yönlendiren, çirkin ve kötü olandan alıkoyan söz”; “hayırlı bir so-
nuca ulaştıran yoldur.” 

Yola giren menzillerden geçer dostlar
Yola giren sonunda murad bulur dostlar    (75. Hikmet)
diyen Yesevî’ye göre hikmet yolu: Şeriat, Tarîkat, Hakikat, Marifettir. 

Yesevî şöyle diyor:

Şerî‘atın şartlarını bilen âşık,
Tarîkatın makamını bilir dostlar,
Tarîkat işlerini tamam eyleyip,
Hakîkatın deryasına batar dostlar  (75. Hikmet)
Hikmet diliyle şerîat, “hürmet”; tarîkat, “hizmet”; hakikat, “him-

met”tir.  Himmet için hizmet, hizmet için hürmet gerekir. 

* “Şeriat ve hakikati gönüllerde buluşturup”, “Has aşkını gönül içine 
yerleşik eylemek” (20. Hikmet) için yola düşen Yesevî’ye göre sevginin, 
hoşgörünün, merhametin, fedakârlığın, kardeşliğin ulaştırılacağı yurt; 
garîb, fakir, yetim, muhtaç ve mazlumların gönülleridir. Hikmetlerde sık-
ça ifade edildiği gibi, Allah’ı hoşnut etmenin yolu, Kur’ân ve Sünnete 
tâbi olmak; Garîb, fakir, yetim, muhtaç ve mazlumlara el uzatarak gönül-
ler yurduna iyilik taşımaktır. Kur’ân-ı Kerim’de: “Ya Muhammed! Sana, 
ne sarf edeceklerini sorarlar de ki; “Sarf edeceğiniz mal, ana baba, yakınlar; 
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yetimler, düşkünler, yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah şüphesiz bi-
lir.” (Bakara, 2/215) buyurulmuştur. 

Yesevî de işte bu fermanla yola çıktığını şöyle ifade etmiştir:

Akıllı isen, garîblerin gönlünü avla,
Mustafa gibi yurdunu gezip yetim ara,
Garîb, fakir, yetimleri her kim sorar,
Razı olur o kulundan Rahîm Allah       (1. Hikmet)
İşte Yesevî’nin hikâyesi bu yolcu, yol ve yurt hikâyesidir. Sohbetimiz-

de, bakıp neye benziyordu bu hikâye onu görmeye çalışacağız. Bunun 
için konu başlığımızı: Türkistan’dan Anadolu’ya Taşınan Hikmet Sü-
reği: Yolcu, Yol ve Yurt Hikâyesi olarak belirledim.

Bismillah deyip defteri açalım...

Yolcu, yol ve yurt; dil, din, kültür, sanat ve ticaret gibi medeniyet 
unsurlarının hem taşıyıcı, hem de geliştirici vasıtalarıdır. Yol, yolcuyu 
mekâna taşır. Ancak yol ve yolculuk mekânda sonlanmamalı; yatay yü-
rüyüş, mekânda dikey hareketliliğe dönüşmelidir. Tarihte yatay yolculu-
ğunu dikey olarak sürdüremeyen hiçbir millet bilgi, kültür ve medeniyet 
inşa edememiştir.

Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar uzanan İpek Yolu 
asırlarca farklı milletler, diller, dinler, kültürler ve medeniyetler arasında 
âdeta köprü vazifesi görmüş; birbirine bağladığı coğrafyalarda bazı ortak 
değerlerin, duygu ve düşüncelerin gelişiminde önemli işlevler görmüş-
tür. Dolayısıyla İpek Yolu, yatay olarak bir fizikî ağ işlevi görürken dikey 
olarak da bilgi, kültür ve irfanın aktarım mecrası olma özelliği taşımıştır. 
Bir Özbek atasözünde şöyle denilmiştir: “Kâinatta iki yol vardır biri 
Saman Yolu diğeri İpek Yolu.” Bu ifade İpek Yolu’nun Türkler için de 
nedenli önem taşıdığını göstermektedir. Asya’dan Avrupa’ya uzanan 
bölgedeki en faal kavimlerden biri olan Türklerin tarihi, âdeta yollarda 
yaşanmıştır. Bu yollar, büyük oranda İpek Yolu ile örtüşür. Dolayısıyla 
İpek Yolu’nu takip edenler Türklerin irfan ocaklarıyla, boylarıyla ya da 
kültür izleriyle karşılaşır. Bu bağlamda İpek Yolu’nu kendi perspektifi-
mizden bir “Türk Kültür ve İrfan Yolu” olarak değerlendirmek de müm-
kündür.

Baharat Yolu ile İpek Yolu’nun kesiştiği Orta Asya/Türkistan bölge-
sinin, Türklerin Müslüman olması sonrasında hem insanlık tarihi, hem 
de Türk-İslam düşünce tarihi için en üretken ve dinamik alanlardan 
biri hâline geldiğini söyleyebiliriz. Bu üretkenlik ile doğu-batı arasında 
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bilim, sanat ve felsefe alanında etkileşim sağlamış; Farabî, düşünce ta-
rihinde Aristo’dan sonra muallim-i sanî; İbn Sinâ, Ortaçağ tıbbının ön-
cüsü; Birunî, bilim tarihçilerine göre antropolojinin öncüsü; Ali Kuşcu, 
astronomi ve matematik biliminde “On Beşinci Yüzyılın Batlamyos’u” 
olarak tanınmıştır. Diğer taraftan yine bu coğrafyada yetişen Matüri-
dî, Buharî, Gazzâlî, Yûsuf Hemedânî, Hoca Ahmet Yesevî, Abdulhalık 
Gucdüvânî, Bahâeddin-i Nakşibendî gibi âlim ve arifler vasıtasıyla İs-
lam düşüncesi dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmıştır. 

Bu âlim, filozof ve sûfîlerin ortaya koymuş oldukları düşüncelerle İs-
lam medeniyetinin bir merkezi Orta Asya’da kurulurken, diğer merkezi 
de Endülüs’te inşa edilmiş ve Türk-İslam medeniyeti, Viyana kapılarına 
kadar uzanan bir etki alanına sahip olmuştur. Türklerin inanç ve kültür-
leriyle Batıya uzanan bu tarihî yol güzergâhında ilerlemelerindeki itici 
gücün ne olduğunu anlamak için Orta Asya’da neş’et eden dinî düşünce 
ile özellikle Türkistan’ın pîri sıfatıyla Ahmed Yesevî ve onun yol evlatları 
tarafından temsil edilen hikmet geleneğinin izlerini sürmek gerekir. 

“Hikmet; bizi âlemle birleştirecek sevgi iktidarına sahip, kâinatta-
ki nizâma benzer bir nizâmı ruhumuzda kurma kudretidir. Dolayısıyla 
hikmetin izlerini sürmeye başladığımızda aslında sadece insanımızın 
değil insanlığımızın da izlerini sürmeye başlamış oluruz.”

Bu izleri sürmek için Orta Asya/Horasan Tasavvuf Geleneğine ve bu 
geleneğin Yesevîliğin oluşumundaki rolüne kısaca değinmek istiyorum:

Horasan bölgesi tarihte Kur’ân ve hadis ilimleri, İslâm mezhebleri 
ve tarîkatleri açısından oldukça münbit bir coğrafya olmuş; ilmin beşiği 
olarak kabul edilmiştir. Ağırlıklı olarak itikadî mezheblerden Mâturî-
dîlik, Eş’arîlik; amelî mezheblerden de, Hanefîlik ve Şafiîliğin yayıldığı 
bu coğrafyada, İslamlaşmanın hemen ardından tasavvufî hareketlerin 
de yaygınlık kazanmaya başladığı görülür. Genel itibariyle bakıldığında 
Horasan bölgesinde dört ayrı tasavvufî neş’e görülmektedir: 

Birincisi; Cüneydiyye prensiplerini sürdüren, “sahv” ve “temkîn” hâl-
lerine önem verip, şerî‘atle tasavvufu meczeden, Kuşeyrî’nin fikrî mi-
rasçıları da diyebileceğimiz sûfîlerdir. Bu meşrebi Muhammed Gazzâlî, 
Yûsuf Hemedânî ve Ahmed Yesevî gibi sûfîler temsil etmiştir. 

İkincisi; Tayfuriyye prensiplerini sürdüren, “aşk” ve “vecd”e meyil-
li; “fütüvvet” ve “melâmet” neş’esinde, Bâyezid Bistâmî ve Ebu’l-Hasan 
Harakānî’nin fikrî mirasçıları olan sûfîlerdir. 

Üçüncüsü; tasavvufun fikrî boyutunu öne çıkaran sûfîlerdir ki, en 
önemli siması Aynu’l-Kudat Hemedânî’dir. 
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Dördüncüsü ise; dinî kurallara yeterince önem vermeyen, sonraları 
Şiî-Bâtınî fikirlerle beslenmiş olan Kalenderîlik ve Haydarîliktir. 

Ahmed Yesevî’nin mürşidi Yûsuf Hemedânî, Yûsuf Hemedânî’nin 
mürşidi ise, aynı zamanda Gazzâlî’nin de mürşidi olan Ebû Ali Fârme-
dî’dir. Fârmedî’nin Kuşeyrî’nin talebesi olduğu dikkate alındığında, Ah-
med Yesevî’nin temel fikir ve ruh kaynaklarının Gazzâlî’nin eserlerinde 
kristalleşen Sünnî tefekkür olduğunu söyleyebiliriz. 

Yine Hikmetlerde görüldüğü üzere Yesevî’nin, zühd, nefis tezkiyesi, 
kalp tasfiyesi gibi tasavvuf ilminin ahlâkî boyutu yanında; “aşk”, “hoş-
görü”, “tevekkül”, “fakr”, “melâmet” ve “fütüvvet” anlayışı ile Horasan 
Sünni-sûfîliğinin inceliklerini temsil ettiği anlaşılmaktadır. Hikmetler-
de Allah ve peygamber sevgisi, dinî kurallara riayet, güzel ahlâka yöne-
lik tergîb ve teşvik yanında, üzerinde en çok durulan üç husus vardır. 
Bunlardan ilki, Kur’ân ve sünnete tabiiyyet; ikincisi garîb, fakîr ve ye-
timlerin korunması; üçüncüsü ise amel kılmayan âlimlere ve ‘Elde tesbih, 
gönülde hile, fikri para’ (155. Hikmet) olan aşktan nasipsiz sahte sufilere 
itibar edilmemesidir. Bu öğretiler, Süleyman Bakırgânî (Hâkim Ata) 
gibi onun mirasını devam ettirenlerin yardımıyla Yesevîlik geleneğine 
dönüşmüş, sonrakilerin bir kısmı işte bu geleneğe bağlı kalmışlardır.

Bu belirlemeden sonra şimdi de Yesevî Divanındaki hikmet örgü-
süne kısaca değinmek istiyorum.

Din ve tasavvufun temel zâhirî esaslarını mevzû edinen ve bunları 
halkın anlayacağı sade bir lisan ve uslub ile Hikmet’lerinde dile getiren 
Ahmed Yesevî, bir taraftan şer’î esaslara karşı pervasız tutum sergileyen 
Kalenderî, Hayderî ve bâtınî akımların intişarına engel olmaya çalışmış; 
diğer taraftan Ehl-i Sünnet inancına bağlılığı, şeriatı ön plana çıkaran 
tarîkat anlayışı ile, etrafındakileri batıl ve sapkın fikirlerden arınmış saf 
bir iman çizgisinde tutmaya çalışmıştır.

Ahmed Yesevî bu bağlamda şöyle diyor:
Her kim eylese tarîkatın davasını,
İlk adımı şeriata koymak gerek,
Şeriatın işlerini tamam eyleyip,
Ondan sonra bu davayı kılmak gerek   
Kim bilmeden bu yolları şeyhim dese,
Kerametten veliliğe haber verse,
Batıldır eğer ruhu’l-emîn bile ise,
Özünü öyle batıllardan korumak gerek    (74. Hikmet)
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 Hikmetler’in dinî ve tasavvufî mazmûnu ve ihtiva ettiği manaları 
dikkate aldığımızda, hayatın merkezinde yer alan, günün sorunlarının 
farkında olan Ahmed Yesevî’nin  Kur’ân ve sünnet çizgisinde, şer’î esas-
lara bağlı, itidal ve istikamet üzere hareket eden aktif bir gönül  eri ol-
duğu görülür. 

Bu nedenle diyebiliriz ki, Yesevî’nin Divan’ındaki hikmet örgüsü, 
Dine, Sünnî-tasavvuf zâviyesinden bakışı ifade eder. 

Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde bu husu-
su ifade sadedinde şunları şöylemiştir: “Ahmed Yesevî, Hanef î mezhebinde 
bir fakih, bir şerî‘at âlimi olduğundan, şerî‘atle tarîkati daima kaynaştırmış; 
dinî emirlere karşı dikkatsizliğin tarîkat âdâbıyla uyuşamayacağını neşr ve 
telkine çalışmıştır. Onun eserlerinde umumî itikadları sarsacak hususî îmâ-
lara rastlanmaz. Şerî‘ate karşı az-çok dikkatsiz hareket eden büyük bir kısım 
İran sûf îlerinde mevcud fikir ve temayüller, bu Türk Şeyhinde hemen yok 
gibidir.”

Ancak Köprülü, muhtemelen Barthold’tan etkilenerek İslam Ansik-
lopedisi’ne yazdığı maddede bu görüşlerini düzeltme luzumunu hisset-
miş ve şunları söylemiştir: “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ı ya-
zarken, gerek Ahmed Yesevî’nin sûf îyâne şahsiyetini, gerek Yesevî tarîkatı-
nın hüviyetini tamamıyla Nakşîbendî kaynakların gösterdiği şekilde tasvir 
etmiştim. Hâlbuki Babaî, Haydarî ve Bektâşî an‘analerinin Ahmed Yesevî 
hakkındaki rivâyetleri, şüphesiz, tarihî hakîkate daha yakındır.” 

Köprülü devamla Yesevî’nin Horasan Melâmetiyyesi’nin ve Şiî cere-
yanlarının te’sîri altında; oldukça geniş ve serbest bir tasavvuf felsefesine 
sahip olduğunu (Kalenderîlik), düşüncelerinin eski göçebe Türk kabile 
an’aneleri ve pagan bakıyeleri (Şamanizm) ile karıştığını söylemiştir. 
Köprülü’nün bu sonraki görüşü, bazı araştırmacılar tarafından aynen be-
nimsenmiş olarak son yıllarda yeniden ileri sürülmüştür. Bu araştırma-
cılara göre, Yesevîlik Kalenderî, Haydarî sufiliği ile çok yakından alakalı 
bir tarîkat, Ahmed Yesevî’ ise heterodoks bir Türkmen babasıdır. Burada 
dikkat çekici olan sözkonusu araştırmacıların, Yesevî’nin düşüncelerini 
temellendirirken Babaî, Haydarî ve Bektâşî an‘analerini tarihî hakîkate 
daha yakın görüp Dîvân-ı Hikmet’i dikkate almamış olmalarıdır.

Aslında Köprülü, hem İlk Mutasavvıflar’da, hem de İslam Ansiklo-
pedisi’ne yazdığı makalede “ ... bugün elimizde bulunan hikmetler, Yesevî’ye 
ait olmasalar bile, şekil ve ruh itibariyle bunların asıl Yesevî’ye ait olanlardan 
farksız olacağına hükmedebiliriz.” “... hikmet adı verilen bu tasavvufî ahlakî 
şiir nev’i vasıtası ile Ahmed Yesevî’nin edebî şahsiyetini ve telkin ettiği dü-
şüncelerini -takribi bir mahiyette de olsa- anlamak kabildir.” demiş; ancak 
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hikmetlerin tahlilî bir incelemesini yapmamıştır. Bunu yapmış olsay-
dı, belki de ilk görüşünü değiştirmesi söz konusu olmayacaktı. Çünkü 
Dîvân-ı Hikmet’te, Köprülü’nün İslam Ansiklopedisi’nde söylediği hu-
susları doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmamakta; aksine orada, 
namazıyla, niyazıyla, orucuyla, gece ibadeti, zikir ve sohbet meclisleriyle 
çerçevelenen bir derviş ve şeyh profili çizildiği görülmektedir.

Yine Hikmetler incelendiğinde görülecektir ki Ahmed Yesevî, “Ri-
yakâr zâhid, sevdalı abid, dilenci sûfî ve hercaî şeyh ve derviş” lerden 
sürekli olarak yakınmıştır. 

Mesela 219. Hikmet’te şöyle deniliyor:
Görün bu zamâne şeyhlerini,
Dilenci benzeri elden ele gezerler ha.
Halklar beni azizim diye söylesin diye,
Her meclisde halkalarını düzerler ha.    (219. Hikmet)

Burada gezginci, dilenci dervişlerden kasdedilen muhtemelen, İslamî 
bir kılığa bürünmüş, şaman (kam, bakşı) hüviyetinde Kalender derviş-
lerin benimsediği bir hayat tarzıdır. Yesevî bu tür hayat tarzı sürdüren 
şeyh görünümlü kişileri zamâne şeyhi diye tahfif etmiş ve eleştirmiştir. 
Söz konusu zümrelere yönelik bu eleştiri, hem bu hikmetin diğer kıtala-
rında hem de diğer hikmetlerde sıkça sözkonusu yapılmıştır.

Ahmed Yesevî’nin bu Hikmetin son kıtalarında, ‘Dostlarım’ dediği 
Ehl-i Sünnet yolunda olan kimselerin, helâl-harâm tanımayan bid’at 
ehli sahte şeyh ve dervişlerden uzak durmaları ve uyanık olup Hz. Pey-
gamber’in şeriatine uymalarını istemiştir. Bakın o ne diyor:

Bu günahkârlar arzu kılır şerî‘at diye,
Söyler halka bid’at işi tarîkat diye,
Fahr ederler ben olmuşum hakikat diye,
Bu yalancılar yalan dava kılırlar ha.

Mürşidlik dâvâ kılır, şartını bilmez,
Helâl-harâm sünnet, bid’at farkını bilmez,
Ebû Hanîfe mezhebinde asla yürümez,
Mübtedinin mezhebinde yürürler ha. 

Ey dostlarım, bu öğüdüme kulak ver,
Âkil isen, Mustafa’nın şerî‘atını tut,
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İşte bu benzeri günâhkâr şeyhden uzak kaç,
Yoksa seni şeytan benzeri aldatırlar ha.      (219. Hikmet)
Bugün elde mevcut hikmetlerin doğrudan Hoca Ahmed Yesevî ta-

rafından yazılmış oldukları kabul edilmese bile, kendisinden sonra aynı 
tarzda yazılmış olan şiirlerin büyük ölçüde onun telkin ettiği inanç ve 
düşünceleri yansıttığını söyleyebiliriz. Yani Hikmetlerin tümü Ahmed 
Yesevî’ye ait olmasa bile, onun düşünsel geleneği çerçevesinde üretilmiş 
şiirler toplamıdır. Dolayısıyla Hikmetler’in Yesevî’ye ait olup olmama-
sından ziyade, Yesevî muhitlerinde gördüğü ilgi ve kabul daha önemlidir. 

Ahmed Yesevî’ye duyulan bu ilgi, meydana getirdiği ve Türk-İslâm 
dünyasının aşağı yukarı yarısı yakınına hâkim olan zihniyetinde aran-
malıdır. Bu onun hikmetlerinde de görüldüğü gibi, dine Sünnî-tasavvuf 
zâviyesinden bakma zihniyetidir. Bu bakımdan ne Köprülü’nün, ne de 
onun düşüncelerini güncelleyenlerin, Ahmed Yesevî ve Yesevîlik’i “hete-
rodoksi”, bağlamında değerlendirme gayretlerinin hiçbir inandırıcı yanı 
olduğu söylenemez.

Bu arada şunu da söyleyelim ki, kendisinden sonraki Yesevîler veya 
Yesevîyye’den beslenen muhitlerde görülecek Sünnîlik dışı tavırlardan, 
ne Ahmed Yesevî ne de Dîvân-ı Hikmet mesuldür. Bunun sorumlusu, 
genel anlamda sonsuz derecede yorum yapma kabiliyetine sahip olan in-
san beyni ve gönlüdür. Dolayısıyla Hikmetleri ihmal ederek; Sünnî-sûfî 
geleneğin kabul etmediği kalıplara ve kimliklere sığdırmaya çalışmak, 
bizi hem Ahmed Yesevî’yi hem de Yesevî tasavvuf geleneğini anlamak-
tan uzaklaştıracaktır. 

Ahmed Yesevî, “Sâde, fakat te’sirli dili, şerîat hududlarına saygılı he-
yecan ve coşkunluğu ile, değil yalnız zamanına, Türklüğün kader dün-
yasına, asırlarca yol göstermiş ve göstermekte olan bir canlı prensip ve 
sönmeyen bir meş’aledir.”

Şimdi bu Orta-Asya hikmet meşalesinin öğretilerinin Anadolu’ya 
nasıl taşındığını görmeye çalışalım. 

Türkler tarih içerisinde zaman zaman çeşitli sebeplerle anayurtlarını 
terk ederek muhtelif bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçlerde istikamet 
daha ziyade, Anadolu’ya doğru olmuştur. Söz konusu göçlerin, Mo-
ğol baskısı ve sosyo-ekonomik sebepler yanında, tebliğ ve irşâd hedefli 
gaza düşüncesinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu maksatla ister 
Türk, isterse başka topluluklardan olsun, öteden beri Müslüman unsur-
lar Anadolu’ya yönelmişlerdir. 
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Terceme-i Nefahâtü’l-Üns’de “Nice ehlullâh farklı diyârdan Rum’a 
gelmiştir. Hatta ashabın Diyâr-ı Rûm’a nüzûlu sabittir. Ve Rûm’da dahi 
meşâyihden çok kimse hasıl olmuştur.” denilmek suretiyle bu yönelişe 
işaret edilmiştir.

Kanaatimize göre Hz. Peygamber’in İstanbul’un fethine yönelik 
müjdesi, gaza ve cihâda şevk verirken, bu yönelişte önemli sâiklerden 
biri olmuştur. Nitekim sahabe dönemiyle birlikte bu istikamette başla-
yan akınlar, Horasan gazilerinin Anadolu gazasına çıkması, Selçukluları 
da bu topraklara yönelten sâik olmuş; böylece Bizans’a karşı gaza dü-
şüncesiyle pek çok sefer yapılmıştır. Bu düşünceyi de içine alan göçler-
le Türkmenlerin Anadoluya taşınmaları, V/XI. yüzyılın ortasına doğru 
başlamış ve VII/XIII. yüzyılın sonuna dek yoğun şekilde sürmüştür. 

Bu göçlerde Selçuklu hanedanlarının âlim ve şeyhlere iltifat edip on-
ları himâyesi altına almalarının da rolü büyüktür. Özellikle Alaaddîn 
Keykubâd’ın Anadolu’yu bir emniyet yurdu hâline getirmesiyle, ekseri-
yeti Orta Asya’dan gelen dervişler oluşturmak üzere, Mağrib, İran, Irak, 
Mısır’dan gelen sûfîler, kendi öğretileri etrafında topladıkları mürîdle-
riyle örgütlü birliktelikler oluşturacak bir zemine de kavuşmuşlardır. 

Bu arada Türkmen zümrelerin Anadolu’ya yerleşmeleriyle ilgili ola-
rak son dönemlerde elde edilen belgeler, Horasan Erenleri’nin özellik-
le bir ocağın temsilcisi olarak kabul edilenlerin Anadolu’da tesadüfen 
yerleşmiş unsurlar olmadığını, aksine son derece plânlı, sistemli bir 
yerleşimin gerçekleştiğini göstermektedir. Hârezm, Horasan, Azerbay-
can’dan İpek Yolu güzergâhında Anadolu’ya gelenler arasında Yesevîyye 
tarîkatından dervîşler olduğu ve bu dervîşlerin Anadolu’nun muhtelif 
yörelerinde zaviyeler oluşturarak yerleştikleri de bu belgelerde açıkça 
görülmektedir. Kendisinin de bir Yesevî dervişi olduğunu söyleyen Ev-
liya Çelebî, Anadolu’da gezdiği pek çok yerde, Yesevî’ye mensup sayılan 
birtakım velîlerin türbelerini ziyaret etmiş ve onları Seyahatnâme’sinde 
birer birer anlatmıştır.  Evliya Çelebi’nin Yesevî ile bağlantısını ifade 
etmiş olması, Yesevî etkisinin XVII. Yüzyılda da canlılığını koruduğunu 
göstermektedir. 

Hülasa, Yesevî tasavvuf geleneğinin Osmanlı coğrafyasında iki şe-
kilde varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, Yesevîliğin 
düşünce yapısının, âdab ve erkânı denilen uygulamalarının Nakşibendî-
lik ve Bektaşîlik içerisindeki etkisine bağlı varlığı; ikincisi ise bazı arşiv 
belgelerinin işaret ettiği gibi bizzat Yesevî silsilesine müntesib olduğunu 
söyleyen dervişlerinin varlığıdır. XIII. yüzyıldan itibaren kimi bireysel, 
kimileri de grup hâlinde Anadolu’ya göç eden bu toplulukların yerleşme 
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yoğunluğu ve nüfus yayılmasında motor gücü, “Horasan Erenleri”nin 
teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 

XVI. yüzyılda yazıldığı düşünülen Hacı Bektâş Vilâyetnâmesi’nde üç 
derviş zümresinden söz edildiğini görüyoruz: Türkistan, Horasan ve 
Rûm Erenleri. Türkistan erenleri, Ahmed Yesevî’nin mürîdleri olup, 
Orta Asya’ya yerleşen; Horasan erenleri ise onlardan Anadolu’ya göç 
edenlerdir. Rûm erenleri ise daha önce Anadolu’ya yerleşmiş olanlardır. 
Vilâyetnâme’de sırasıyla anılan bu üç derviş tabakası, Türkistan Pîri’nin 
en üstte bulunduğu rûhânî sıralamanın varlığını göstermektedir. Ayrıca 
Vilâyetnâme’de, “Horasan erenleri”nin Ahmed Yesevî’nin inanış ve öğre-
tilerini Anadolu’ya getirdikleri, Orta Asya’da olduğu kadar, Anadolu’da 
da rûhânî yaşamı yöneten ve buyruğu altında bulunduran en yetkin şah-
siyetin, Ahmed Yesevî’nin olduğuna vurgu yapılmıştır.  

Yesevî ilgilerine vurgu yapılan bu dervişlerden bir kısmı, göç eden 
toplulukların önder ve öncüleri olup, bunların rehberlikleri daha sonraki 
menkabevî kaynaklarda, Anadolu’nun kutsallığı ve Türkler için mukad-
der bir vatan oluşuna işaret olmak üzere kurgulanmış menkıbelere konu 
olmuştur. Bu menkıbelerde her ne kadar Hacı Bektâş-ı Velî, Ahmed Ye-
sevî’den çok uzak yörelerde ve bir yüzyıldan fazla bir zaman farkı ile ya-
şamış olsa da, yine Ahmed Yesevî’nin mürîdleri arasında sayılmış; Tür-
kistan’ın Pîri Ahmed Yesevî’nin inanış ve öğretilerinin taşıyıcısı olarak 
Anadolu’ya geldiği vurgulanmıştır. Böylece Yesevî ile Anadolu tasavvufu 
arasındaki en sıkı bağlantı, Hacı Bektâş-ı Velî’nin şahsiyeti üzerinden 
kurulmaya çalışılmıştır. Bu bağlantı Hacı Bektaş-ı Veli Vilâyetnâme’sinde 
Türkistan’dan Anadolu’ya atılan ve Eğsi denilen Aşk Kütüğü metaforu 
ile de kurgulanmıştır.

Türkistanlı dervişler, “Batılı” kardeşlerinin önlerini görmeleri ve 
ayaklarını taşa çarpmamaları için ışık ve kandil göndermişlerdir. Bu 
kandil, menâkıbnâmelere “Eğsi”  olarak intikāl etmiştir. Mesela Türkis-
tanlı Zeynüddîn Hafî, mürîdi Abdurrahim Rûmî’yi Anadolu’ya gönde-
rirken şöyle demiştir: “Bir aşk kütüğü yaktık, Rûm üzerine attık.” 

Vilâyetnâme’de Hacı Bektâş-ı Velî, Ahmed Yesevî’nin izniyle Anado-
lu’ya doğru yola çıkarken orada bulunan erlerden biri, Türkistan eren-
lerinin Rum’a er gönderdikleri erenlere malum olsun diye, meydanda 
yanan ateşten bir odun/eğsi alarak Rum ülkesine doğru fırlatmıştır. 
Rivayete göre fırlatılan ucu yanmış bir dut ağacıdır. Bu ağacı Konya’da 
Hak Ahmed Sultan tutmuş, Hacı Bektaş Tekkesi’nin önüne dikmiştir.

Aşk ateşi gönle düştüğünde dilden hikmet dökülür. Dut ağacı, gön-
lün; ucundaki ateş de, hikmetin sembolü olarak değerlendirilebilir. İşte 
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Yesevî’nin hikmetleri de, Türkistan’dan Anadolu’ya kadar olan yerlerde 
kimsenin ayağının taşa çarpmaması için, Türk’ün gönül gözünü ışıtan 
bir meşale olmuştur. Eğsi güzergâhında ilerleyen Yesevî yol evlatları da 
Hacı Bektaş’ın; 

Ayağa kalkacaksan hizmet amacıyla kalk,
Eğer konuşacaksan, hikmet ile konuş
Ve oturacağın zaman sevgi ile otur
Yunus’un da;

Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim
dediği gibi, Allah için kendilerini insanlığa hizmetle vazifeli gören, 

aşk ve irfanın, samimiyetin, hoşgörünün insana saygı ve sevginin, kar-
deşliğin sembol isimleri olmuşlardır.

Neticede, Türkistan’dan Konya’ya; Konya’dan Balkanlara devam 
eden bu hikmet yolunun bütünleştirdiği göç sayesinde Ahmed Yesevî, 
Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektâş-ı Velî ve daha nice gönül eri, sevgi, 
hoşgörü ve barış temelli öğretileri ile sadece mensûbu olduğu zümreleri 
değil, bütün insanlığı Bir’e ve Birlik’e yani bir arada yaşamaya çağırarak 
geleneksel bakış açımız ve kültür değerlerimizin aktarımını sağlamaya 
çalışmışlardır. 

Bu bakış açısını anlamak için Ebu’l-Hasan Harakanî’nin şu cüm-
lesini hatırlamak gerekir: “Türkistan’dan Suriye’ye kadar olan yerlerde bir 
kimsenin ayağı taşa çarpsa, onun acısını ben duyarım. Bir kalpte üzüntü 
olsa o kalp benim kalbimdir.” Harakânî’nin bu sözü Ahmed Yesevî’nin 
hikmetine şöyle yansımıştır:

Vah ne yazık, nasıl eyleyim garîblikte,
Garîblikte gurbet içinde kaldım ben işte.
Horasan ve Şam ile Irak’a niyet eyleyip,
Garîbliğin çok değerini bildim ben işte      (16. Hikmet)

Garîblikte garîb olan garîbler
Garîblik hâlini bilen garîbler
Sebep ile uzak yere gidince
Kardeş kadrini bilen garîbler          (98. Hikmet)
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Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen
Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol sen
Mahşer günü dergâhına yakın ol sen
Ben-benlik güden kişilerden kaçtım ben işte      (1. Hikmet)
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî de, Bir’e ve Birlik’e çağrıda bulunurken, 

dostluk, kardeşlik ve sevgiden hareket eder; ancak o bu vurguları yapar-
ken, Yesevî’nin işaret ettiği benlik-senlik ayrışmasının altını çizer: 

Beri gel beri! Daha da beri! 
Niceye şu yol vuruculuk? 
Madem ki sen bensin ben de senim 
Niceye şu senlik benlik… 
Yani, sen-ben yok; biz varız. Biz biriz. Biz kardeşiz; dostuz. Birbiri-

mizi öyle kucaklayalım ki, senle ben, iki ayrı cisim; ama tek ruhlu olalım.
Cenab-ı Hak Hucurât Sûresi’nde; “Mü’minler, muhakkak ki, kardeş-

lerdir. Artık kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz ve Allah’tan korkunuz, tâ 
ki siz rahmete nâil olasınız.” (Hucurât, 10); Enfal Sûresi’nde de; “Bir-
birinizle çekişmeyin. Sonra korku ile za’fa düşersiniz, rüzgârınız (kesilib) 
gider.” (Enfal, 46) buyurarak inananların dirlik için, birlik içinde olma-
larını istemiştir. 

 Hacı Bektaş-ı Veli de bu çağrıdan hareketle  “gelin canlar bir olalım” 
“bir olalım iri olalım diri olalım” şeklindeki mesajıyla toplumda birlik ve 
dirliğin sağlanması, gönüllerde sevgi yumağı oluşması, insanların kar-
deşliğin kadrini bilme ve kardeş gibi yaşamasına vurgu yapmış; Yesevî 
gibi birleştirici, yapıcı, hoşgörü sahibi sevgi dolu bir hikmet yolcusu ol-
manın gereğine işaret etmiştir. 

Ahmed Yesevî, 
Garîb, fakir, yetimleri Rasul sordu
O gece Mirac’a çıkıp Hak cemalini gördü
Geri gelip indiğinde fakirlerin hâlini sordu
Garîblerin izini arayıp indim ben işte.     (1. Hikmet)
diyerek, “mirac” olgusunun gariplerin, fakirlerin, yetimlerin, kimse-

sizlerin birer nesne değil, insan olarak görülüp hâllerinin sorulmasına; 
başlarının okşanmasına vabeste olduğuna işaret etmiş ve miracı; ‘Kardeş 
kadrini bilme, Garîblerin izini arama’ şeklinde betimlemiştir. 

Biraz da güncele dönerek, kardeş kadrini bilen ve garîblerin hâlini so-
ran Sayın Cumhurbaşkanımızın, hikmet diliyle söylediklerine bakalım:
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“Biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz. Biz yıl-
lardır aynı inanç için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde, aynı bayra-
ğın altında hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede asırlardır aynı gönül dilini 
konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan bir kardeşler 
topluluğuyuz. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş, ensar bilincine sahip 
bir milletiz. Ülkemize gelen her kardeşimizi muhacir olarak görür; muhab-
betle karşılarız. Onlara evimizi açar; ekmeğimizi bölüşürüz.” “Bizim ülke 
olarak resmî sınırlarımız başkadır; gönül sınırlarımız başkadır. Gönül 
sınırlarımızın hududu biziz kardeş olarak.” 

Bu ifadeler Harakanî’nin İslam sevgi ve hoş görüşüne yönelik şu sö-
zünü hatırlatır gibidir: “Her kim bu kapıya gelirse, ekmeğini veriniz ve 
inancını sormayınız. Zira Ulu Allah’ın katında ruh taşımaya layık olan 
herkes, Ebu’l-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye layıktır.” 

Değerli dostlar, 
Yesevî’nin Hikmetlerinde din, zalimlerin, muktedirlerin değil, yolda 

kalmışların, mazlumların, gariplerin dinidir. Allah Rasulü ise, garip, fa-
kir ve yetimleri sorup onların izini sürmektedir:

Medine’ye Rasul varıp garîb oldu,
Garîblikte sıkıntı çekip sevgili oldu,
Cefa cekip Yaradan’a yakın oldu,
Garîb olup menzillerden geçtim ben işte.     (1. Hikmet)
Gönlü kırık olanlara merhem olma ve gönül kazanmayı mahşer günü 

dergâha yakın olmaya vesile olarak gören Yesevî; “gönül incitenleri” de 
katı yürekli olarak nitelendirmiş ve mümin kafir ayırt etmeksizin insanı 
incitmeme erdemine şu ifadeleriyle vurgu yapmıştır:

Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme zarar,
Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikayetci      (1. Hikmet)
İslâm’ın öngördüğü bu insancıl bakış açısını Alvarlı Efe ise şu şekilde 

nazma dökmüştür:
Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme!
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme!
Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrânı incitme!
Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahman’ı incitme!
Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme!
Bundan daha ilerisi yine Alvarlı Efe’nin ifadeleriyle incinmemektir:
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Aşık der inci den den, 
İncinme incidenden 
Kemâlde noksân imiş, 
İncinen incidenden

Bir tek kardeşlik vardır. Bu, bütün insanlığı kucaklayan kardeşliktir. 
İnsan, önce aile, sonra millet (ümmet), sonra da bütün insanlıkta baş-
kaları ile birlik hâlindedir. İrfan ehli, kendi milletinden başka milletlere 
hor bakanları küçümser. Çünkü insan, başka milletten olanlarla insan-
lıkta müşterektir. 

Bir tek ahlâk kanunu vardır. Bu, cihanşümul sevgi kanunudur. Bu 
sevgi, paylaşımın, diğergamlığın, hasbîliğin, tahammülün, hoşgörünün, 
hâsılı bütün faziletlerin kaynağıdır. Yunus Emre’nin ifadesiyle “yaratıla-
nı Yaratan’dan ötürü sevme” erdemidir.

Hacı Bektaş-ı Veli Makalat-ı Gaybiyye’de sevginin boyutlarına işaret 
ederken ölçü olarak “Yuhibbuhum ve yuhibbunehü-Allah onları sever; on-
lar da Allah’ı sever.” (Maide, 54) ayetini hatırlatırcasına bakın ne diyor: 

Eğer “onları seviyor tohumu” ekmediysen, “O’nu seviyorlar meyvesi ve-
remezsin”. Sözün özü bu...

Hz. Peygamber; “İnsanların tamamı Allah’ın ‘iyâlidir (aile fertleri)” 
buyurmuştur. Şeyh Ebû Bekir eş-Şiblî de, sûfî olmanın bir gereğine işa-
ret ederken: “Cümle halkı kendi ailesi olarak görmedikçe bir sûfî, sûfî 
olamaz” demiştir. Cümle yaratılmışa bir göz ile bakan ve “Hakk’ı gerçek 
sevenlere cümle âlem kardeş gelir.” diyen Yûnus Emre, benzer ifadeleri 
şöyle nazma dökmüştür: 

Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen; 
Tâ âşıklar safında imâm olasın sâdık.
Hz. Mevlânâ ise sevgi, dostluk ve kardeşlik çağrısını; “Bir ayağım 

İslâm dininde sabit, 72 milleti dolaşırım” evrensel mesajı ile seslendirmiş; 
bir millet içindeki kardeşlik, barış, huzur ve dayanışmanın oluşumunda 
inanç ve maneviyatın rolü yanında asıl belirleyici faktörlerin “sevgi” ve 
“duygu birliği” olduğunu şu ifadeleri ile dile getirmiştir: 

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır.” 
“Kalpten kalbe yol vardır; kardeşlik de düşmanlık da bu gizli yoldan ge-

çer.” 
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“Duygu birliği” olunca dillerden dökülenler benzeşir. Bakın Mev-
lânâ’nın bu ifadelerini Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş nasıl terennüm 
etmiş:

Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider yol gizli gizli 
Hacı Bektâş-ı Velî, Makālât’ında hakîkatin makāmlarından ikincisi 

olarak “yetmiş iki milleti ayıplamama”yı zikreder. Allâh’ın lütfu, ihsanı, 
bağışlayıcılığı, cömertliği gibi konuları işlediği Besmele Tefsiri’nde de, 
insanlar arasındaki ilişkilerin bu rahmet teması üzerine oturtulması 
gereğine dikkat çekerek, tevâzu, merhamet, kulluk bilincine erenlere 
Allâh’ın rahmetinin ulaşacağını söyler. Ahmed Yesevî de “Gönlü kırık 
olmayan kişilerden kaçtım ben işte” diyerek bu merhamet olgusundan 
mahrum kalanlara hayıflanmıştır:

Sözü söyledim, her kim olsa cemâle tâlib
Can’ı can’a bağlayıp, damarı damara ekleyip,
Garîb, Yetim, fakirlerin gönlünü okşayıp
Gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım ben işte.    (1. Hikmet)
İnsan imar edilmeli, güzelleştirilmeli, mutlu kılınmalıdır ki dünya, 

özlenen kıvam ve düzene, dirlik ve esenliğe ulaşabilsin. Bundan dolayı 
İslâm, insanların saadeti için çalışanları, sadece kendini kurtarmaya ça-
lışanlardan üstün tutmaktadır. 

Dîvân-ı Hikmet’in temel çağrısı, “Hak Kelamı” okuyup amel kılmak; 
şer’î yolda yürümek; Hak Muhammed Mustafa’nın Pîr-i Mugan/mürşid 
olduğunu bilip onun sünnetini sıkı tutup ümmet olmaktır. Hikmetlerde 
“ümmet bilinci”, “Ah ümmet olsam!” tarzında çoğu kez feryada, ‘Ümmet 
olup ümmet işin yapamadım’ tarzında iç acısına; bu acının dinmesi ise, 
‘Ümmetinin gamı gitsin, ol gamsız’ niyazına dönüşmüştür. Ümmet ile 
sünnet arasında ilişki kuran Ahmed Yesevî, ümmetim deyip de ümmet 
bilincine eremeyenler için ise şu sitemkâr ifadeleri kullanmaktadır:

Ümmetim diye yürürsün, buyruğunu yapmazsın,
Nasıl ümit edersin, orada sormaz Muhammed    (37. Hikmet)

Ümmet olup Rasul değerini bildiniz mi?
Ten-can ile sünnetlerini yaptınız mı?
Rasul için ağlayıp inleyerek geçtiniz mi?
Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?        (38. hikmet)
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İşan, şeyh, hoca, molla dünya izler,
O sebepden sultanlara yalan söyler,
Âyet-hadis tefsir kılıp, malı gözler,
Aşk yolunda asla mihnet çektiği yok.      (218. Hikmet)
Günümüzde de hikmetlerde eleştirilen bu hususlarda, dindar olan 

halkın daha kolay kabulleneceğini düşünerek, sünnet gibi dini olgula-
rı kendi bağlamından çıkararak kullananların propagandaları etkili ol-
makta ve ümmetin birliğine zarar vermektedir.

Değerli dostlar
Yesevî’nin yaktığı hikmet meşalesinin aydınlığında yürüyen eren-

ler, “hikmet-i temeddün”e dayanan yürüyüşlerini zikrettiğimiz ilkeler 
doğrultusunda sürdürmüşlerdir. Bu yürüyüş, kitlelere umut ve mutluluk 
vadedecek; birlik ve beraberlik bilincini pekiştirecek bir paradigmanın 
şuurlu ve hedefli paylaşımını göstermektedir. 

Sonuç olarak, Türk yurtlarının toplumsal belleğinde karizmatik ve 
kristalize olmuş bireyler hâline gelen Yesevî Dervîşleri, bir taraftan ma-
neviyat pınarı hâline getirdikleri ve hikmet meşalesiyle tutuşturdukları 
sevgi ocaklarında, İslâm’ın saf inancını tebliğ ve Allah dostluğuna davet 
misyonunu yerine getirerek Türk yurtlarında İslâm etrafında şekille-
nen ortak bir inanç ve ruh ikliminin hâkim olmasına, ümmet bilincinin 
gelişmesine katkıda bulunmuşlar; diğer taraftan, Türklüğe asırlar boyu 
yeni hedefler ve fetihler nasip eden bir kaynak olarak etkilerini bugün-
lere kadar taşımışlardır. 

Nurettin Topçu bir hikmet yolcusu olarak bu fetih olgusu hakkında 
şunları söylüyor:

“Bize bir fetih lazım… Bu fetih ebedi olacak, ruhlarımızda yapılacak. 
Bu fetih kılıçlarınki kadar kolay değil, ihtiraslarınki gibi süfli değil. Bu fetih 
ilimle, imanla irade hareketleriyle yüklü yeni bir ruh dünyasının fethidir. Bu 
fetih, sizden, çok fedakârlık istiyor” 

Nurettin Topçu fetih için yapılacak fedakârlıkları şöyle dile getiriyor:

• Kâinattaki nizâma benzer bir nizâmı ruhunuzda kurmaya kud-
retiniz varsa,

• Sizi âlemle birleştirecek sevgi iktidarına sahip olabilirseniz, 

• Kin ile ithamlarınızı içinizdeki aşk ateşinde eriterek çoklukta 
birliğin sevgisine ulaşabilirseniz, 
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• İnsanlara temasınızda, Kur’ân’a temas hâlindeki, hürmet ve vec-
di bulabiliyorsanız,

• Başkalarına yaptığınız iyilikten, kimseye minnet yüklemiyor ve 
eserinizi hiç karşılık beklemeden İlâhi bir fezaya bırakmakta in-
sanlığınızın cevherini arayabilirseniz, 

• Hayatı sevdiğiniz kadar, bazan ondan da çok, hakikatleri seve-
cekseniz, 

• Bütün ruh ve beden kuvvetlerinizi bir İlâhî emir yolunda sefer-
ber edebildinizse,

• … Müjdeler olsun… Fetih müyesserdir.
Evet, “Türkiye, Fatihini arayan coğrafyamızda, gerektiğinde yüreği 

ve bileği ile gerektiğinde şefkat ve merhametiyle tarihinin ve kaderinin 
kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürdükçe hiç 
endişemiz olmasın fetih müyesserdir.” (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan)

Hikmetlerin kapı açacağı daha nice fetihlere... diyor hepinizi saygıy-
la selamlıyorum.








