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Özet 

Peygamber gönderilmesinin gereği olmadığını savunan felsefi akımlara ve düşüncelere karşı 

Yüce Allah’ın kendi seçtiği nebileri insanlara göndermesinin birçok hikmetleri olduğunu 

savunan Hoca Ahmed Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan’ın Sayram şehrinde 

dünyaya gelmiş müslüman Türk âlimidir. Onun din anlayışı ve öğretileri, tarih boyunca Türk 

boylarının müslüman kimliklerinin korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları 

olmuş, sağlam bir dînî ve ahlâkî hayat sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar 

sürdürmüştür. Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Anadolu Türkleri’nin dînî anlayış ve 

inançlarında geniş tesirler icra ettiğinden “Pîr-i Türkistan” ve "Hâce-i Türkistan" ünvânlarıyla 

anılmıştır. Ahmed Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurmuş ve tarihte ilk Türk tarikat kurucusu 

olmuştur. Onun, Türkler arasında özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Ahmed Yesevî’nin 

Divan-ı Hikmet’teki şiirleri, Allah ve Hz. Muhammed sevgisi ile dini motiflerde doludur. 

Hikmetleri idrâk ile yaratıcıya îmân etmek akıl sahibi her insanın kulluk görevidir. Nübüvvet 

yani peygamber gönderilmesi hikmetin gerekleri arasındadır. İnsanları şirkten uzaklaştırmak yani 

tevhid dışı her çeşit puta tapıcılıktan onları sakındırmak için de nübüvvet gereklidir. Bu 

makâlede onun peygamberlerin problemlere çözüm önerileri ile onlardan alınabilecek, ders, 

hakikat ve hikmetler incelenmektedir. 
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Giriş 

İnsanın var olmaya başladığı ilk evrede öğretip eğitilmesi için dil bilgisine, hayatını idame 

ettirebilmesi için beslenmeye ve dolayısıyla hayvancılık ve ziraata, soğuk ve sıcaktan korunmak 

için barınmaya, toplum düzeni için hukuka dâir bilgilere, sosyal muâşeret kurallarına muhtaçtır. 

Allah yaratış hikmeti gereğince ümmetleri çeşitli, farklı tavırlar ve hasletlerle yaratmış olduğu 

gibi, kanun koyma hikmeti gereğince de bunlara dünya ile âhiretlerinde durum ve gidişatlarına 

uygun çeşitli, farklı olan kabiliyetleriyle uyuşan şeriatler ve hükümler teklif etmiş onların itiraz 

arzetmelerine sebep bırakmamıştır. İnsanları şirkten uzaklaştırmak yani tevhid dışı her çeşit puta 

tapıcılıktan onları sakındırmak için de nübüvvet gereklidir.  

Ahmed Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan’ın Sayram şehrinde dünyaya 

gelmiş Müslüman Türk âlimidir. Onun din anlayışı ve öğretileri, tarih boyunca Türk boylarının 

Müslüman kimliklerinin korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları olmuş, 

sağlam bir dînî ve ahlâkî hayat sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar sürdürmüştür. 

11.yüzyılın son yıllarında Maveraünnehir, Harizm, Horasan ve Azerbaycan bölgelerinden gelen 

ve daha çok Müslüman Türklerin olduğu, ilk hükümdarı Kutalmış oğlu Süleyman Şah (1075-

1086) olan Türkiye Selçuklu Devleti teşekkül etti. (Turan 1969: 32) Anadolu’da ilk Türk 

devletinin temeli de atılmış oldu. (Köymen 1993: 71) Türkmen boyları tarafından 

Dânişmendliler, Saltuklular, Mengücükler ve Artuklular gibi Orta ve Doğu Anadolu Türklerinden 

oluşan devletler de kurulunca (Kafesoğlu 1953: 69), Anadolu’nun Türkleşme ve İslâmlaşması 

süreci de başladı. Anadolu Türk İslâm Medeniyetinin ihyâ ve inşasında büyük bir öneme hâiz 

âlimlerden biri olan Ahmed Yesevî (ö.562/1166), Büyük Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde 

1093 ila 1166 yıllarında yaşamış, "Hâce-i Türkistan", "Hazreti Sultan", "Sultânu'l-Evliyâ", "Pîr-i 

Türkistan"  ile "Evliyâlar Serveri" gibi ünvânlar verilmiş Türk âlimidir. (Attar 1984: 227)  

Ahmed Yesevî, Arapça ve Farsça dillerini iyi bilmesine rağmen, çevresindekilere İslâm 

dininin temel prensiplerini, âyet ve hadis merkezli din anlayışını, kendi adıyla anılan Yesevîlik'in 

âdâp ve erkânını "Hikmetler" adı verilen hece veznindeki manzumelerle sade bir dil ve Türkçe ile 

aktarmış, böylece O, anadili Türkçe’ye değer vererek Türkçe’nin yükselişinde önemli katkı 

sağlamıştır. Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça dillerine tamamen vakıf olup hikmetlerini 

Türkçe söylemesi ve Türkçe yazılması Türk-İslâm dünyası açısından çok önemli bir özellik 

olduğu söylenebilir. O’nun ilim, irfan ve hikmet düşünceleri potasında yetiştirdiği öğrencileri 

vasıtasıyla düşünceleri, Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine yayılmış, bu yola uyanların mensup 

olduğu tarikata “Yesevîyye” denildiği gibi kendisine “Sultan” lakâbına nisbetle “Sultâniyye”, 
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cehrî yani açıktan zikir yapmalarından dolayı “Cehriyye”, müntesiplerinin çoğunun Türkler 

olmasından dolayı “Silsile-i Meşâyih-i Türk” de denilmiştir. (Tosun 2013: 487) Anadolu'da 

aradan geçen yüzyıllara rağmen Hoca Ahmed Yesevî’nin din anlayışı ile Anadolu Türk İslâm 

medeniyetinin ihyâ ve inşasındaki etkisi onun öğrencileri, halifeleri veya soyundan geldiği iddia 

edilen şahsiyetler aracılığıyla da olsa yaşamaya devam etmektedir. O, tasavvufî şiirleri ve 

tasavvufi görüşleriyle Türk kökenli insanların dini hayatını asırlardır etkilemiş, Orta Asya, 

Kafkaslar, Balkanlar ve Anadolu Türkleri’nin dînî anlayış ve inançlarında geniş tesirler icra 

ettiğinden “Pîr-i Türkistan” ve "Hâce-i Türkistan" ünvânlarıyla anılmıştır. 

Hoca Ahmed Yesevî, Hikmet adını verdiği şiirlerinde bir çok hakikatler bulunmaktadır.  

İslâm kelâmının sem’iyyat kısmına giren peygamberlik/nübüvvet meselesi, İslâm inanç ve 

düşünce tarihinin en önemli ve temel konularından birini teşkil ettiğinden (Farabi 1931: 71; İbn 

Haldun 1983: II/1073; Taftazani 1989: I/5; İzmirli 1981: s.2-3; Bilmen 1972: 5)  

Yesevî de nebilere ve özellikle de Hz. Muhammed’e ve öğretilerine büyük önem verir. 

İslâm’a göre vahiy kaynaklı olan hikmet en kâmil ifâdesini nübüvvette bulur. Peygamber, akıl ve 

vahiy, Allah ile insan arasındaki halkayı oluşturur. Peygamberler insanın tevhidi unuttuğu, 

Rabbiyle ilişkisinin zedelendiği, saflığını yitirir gibi olduğu dönemlerde onun imdadına yetişen 

Allah elçileridir. Hz. Âdem’le başlayan, her bir asırda, insanın buhrana ve çıkmazlara kapıldığı 

bütün dönemlerde, Allah’ın bir yol göstericisi karşısına çıkmış, ona aslî misyonunu hatırlatmış ve 

yönlendirmiştir. Bütün çağların peygamberi olan Hz. Muhammed de bu altın zincirin son 

halkasıdır. O halde insanlığın hiçbir devirde hikmetten mahrum kalmadığını, kaybolmaya yüz 

tuttuğu anlarda gönderilen peygamberlerle birlikte yeniden canlandırmıştır. Allah’ın insanlara 

peygamber göndermesi hikmetinin bir gereğidir.  Bütün peygamberlerin de tevhid hakikatıyla 

gelmeleri de nübüvvetin gerekli olduğunu göstermektedir. İnsanları, bir Allah’a kulluğa davet 

etmek, ümmetlerine hikmetleri öğretmek, peygamberlerin en temel görevidir ve gönderilme 

hikmetidir. Nebiler bütün şirk çeşitlerinden putlara tapmaktan, habis ruh ve şeytanların 

kötülüklerinden korunmuş, mu’cizeyle desteklenmiştir (Nesefi 2004: II/41, 49).  

Peygamber gönderilmesinin gereksiz ve hikmetsiz olduğunu savunan felsefî akım ve 

düşüncelere karşı görüşlerini incelemek istediğimiz Hoca Ahmed Yesevî, Allah’ın insanlardan 

seçilen nebilerin bir görevi ve hikmet üzere olduklarını söyler.  

Yani nübüvvet yani peygamber gönderilmesi hikmetin gerekleri arasındadır. Bu makâlede 

onun peygamberlerin problemlere çözüm önerileri ile onlardan alınabilecek, ders, hakikat ve 

hikmetler incelenmektedir. 
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A. Rasül ve Nebi 

Arapça rasûl ve nebî karşılığı olarak Türkçe’de Farsça’dan gelme “peygamber” lafzı 

kullanılır. Elçi manasına da gelen rasûl, mesajı ve sözü taşıyan, kendini gönderenin devamlı 

haberlerini bekleyen ve alan kimsedir. (İbn Manzur trs: “rsl” madd) Nebî de, haber getiren 

anlamında n-b-e kökünden türemiş bir kelimedir. Hem yükseklik hem de haber anlamları 

kelimenin etimolojisinde bulunmaktadır. Bu durumda ise kelime “yüce yerden haber getiren” 

anlamına gelmektedir. (İbn Manzur trs: “nbe” madd) Nebi ve çoğulu enbiyâ; Allah tarafından 

tebliğ için görevlendirilen ancak kendisine yeni bir kitap ve şeriat verilmeyen, kendinden önceki 

şeriatla amel eden seçkin kişilerdir. (Isfehani 1992: “nbe” madd.) İsrâiloğullarına gönderilen 

nebîler bu türdendir. Ancak bu iki kelime arasında gerek sözlük anlamları yönünden ve gerekse 

terim olarak ifade ettikleri manalar yönünden fark vardır. Farkı belirtmek için şu ifade kullanılır: 

″Her rasûl nebidir fakat her nebi rasûl değildir″ (Bağdadi 1928: 154).  

Nübüvvet de peygamberlik manasına gelir. Sözlükte “haber vermek” manasındaki “neb” 

yahut “konum ve değeri yüksek olmak” anlamındaki “nebve (nübu)” kökünden masdar ismi olan 

nübüvvet, “Allah ile akıl sahibi kulları arasında dünya ve âhiret hayatlarıyla ilgili ihtiyaçlarının 

giderilmesi için yapılan elçilik görevi” diye tarif edilmiştir.  (Firuzabadi 1441: “nbe” madd).  

Allah seçtiği rasüllerine kitap, hikmet ve nübüvvet verilmiş olduğundan bahseder (Âl-i 

İmran: 3/79; En’am: 6/89). Rasûl olan peygamberin, nübüvvet vahyinin üstünde olan bir vahiy 

almak sûretiyle nebiden daha üstün olduğu söylenir (Cürcani trs: 39). Nebi, akıl sahibi kulların 

üzerindeki dünya ve âhiret işleri hakkında Allah ile kulları arasında yapılan elçilik demektir. 

(Köksal 2005:I/7)  Allah’ın elçileri birçok hikmete binâen hikmetlerle gönderilmişlerdir. 

“Hoca Ahmed Yesevî'ye Göre Peygamberlerden Alınacak Hikmetler” adlı bu çalışmada 

Yesevî’nin nübüvvet ve peygamberlik anlayışı, onlardan alınabilecek ibret ve hikmetlere işaret 

edilecektir.  

Onun şiirlerindeki hikmet mirasının hatırlanması ve anlaşılması, yolumuzu aydınlatması ile 

hakikat nurunun daha fazla insana ulaşması bakımından önem arzetmektedir. Hikmetleri idrak 

etmek de; akıl, imân, erdem ve aşk ile âleme bakmamızı sağlayıp Türk-İslâm medeniyetinin 

temel taşlarını gelecek nesillere aktarımını kolaylaştıracaktır.  

Yesevi’ye göre peygamberlerden alınabilecek hikmetlere geçmeden önce onun hayatı, dînî 

öğreti ve Yesevilik anlayışını kısaca incelemenin konuya açıklık getireceğine inanıyoruz. 
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B. Ahmed Yesevî’nin Hayatı ve Eserleri 

Ahmed Yesevî, 11. yüzyılın ikinci yarısında muhtemelen 1085-1095 yılları arasında 

dünyaya geldi. Babası, Hz. Ali’nin oğullarından Muhammed İbn Hanefiyye’nin soyundan Şeyh 

İbrahim’dir. Annesi, babasının halife ve öğrencilerinden şeyh Musa’nın kızı Ayşe Hanım’dır. 

Ahmed Yesevî’nin doğum yeri Güney Kazakistan'da Türklerden oluşan bir şehir Çimkent 

Sayram’dır. Anne ve babası yedi yaşında iken vefât eden Yesevî, bundan sonra ablası Gevher 

Şehnâz'ın yanında kaldı. Ablası ile birlikte Yesi şehrine gitti. (Yesevi 1991: 94)   

Yesevî, Yesi'de bulunan Türk âlimi Arslan Baba (Arslan Bab)’dan ders aldı. Arslan 

Baba'nın, ona Hz. Peygamber'in kendisine teslim etmesini istediği hurmayı vermesi,1 onun 

terbiyesi ile ilgilenmesi, Rasulullahın manevî bir işaretine dayandırılır (Eraslan 1989: II/160). 

Arslan Baba'nın vefâtı üzerine Yesevî, o dönemin önemli ilim merkezlerinden olan Buhara 

şehrine gitti. Burada Şeyh Yûsuf el-Hemedânî'nin (ö.535/1140) eğitim ve terbiyesi altına girdi. 

Uzun yıllar bu eğitimi sürdü. Hemedânî'nin vefâtından sonra hocasının 3. halifesi sıfatıyla irşat 

görevine geçti. Ancak bir süre sonra makamını Şeyh Abdülhâlık-ı Gucdüvânî'ye (ö.575/1179) 

bırakarak Yesi'ye döndü. Ahmed Yesevî, vefât edinceye kadar Yesi’de irşat, eğitim ve öğretim 

hizmetine devam etti. Hz. Peygamber’in vefât ettiği yaş 63 olduğundan Yesevî, 63 yaşından 

itibaren hayatının geri kalan kısmını, Tekke’nin bahçesinde yerin altında küçük bir hücre veya 

kuyu şeklinde kazdırdığı Çilehane’de geçirdi (Bice 1993: XII). Kesin olmamakla beraber 120 

yaşında iken vefât ettiği ve 562/1167’de öldüğü de kaydedilir. Bazıları da onun 87 veya 125 

yaşında vefât ettiğini söylerler (Güzel 2007: 53). 

Yesevî’nin vefâtından sonra kabri üzerinde bir türbe yapılmıştır. Yesi’de Ahmed 

Yesevî’nin türbesi etrafında cami, tekke ve kütüphaneden teşekkül eden Siriderya nehrinin 

doğusunda Türkistan şehrinin kurulduğu ovada külliye yapılmıştır (Esin 1989: 2/3). Bu külliye 

bugüne kadar Maveraunnehir halkı ve bozkır göçebeleri için mukaddes bir ziyaretgâhtır. Ayrıca 

burası Yesevî Kültürünün de merkezi konumunda işlev yapmaktadır. Yesevî'nin İbrahim adında 

bir oğlu Gevher Şehnâz ve Gevher Hoşnâz isimli iki tane kızı olmuş, Hz. Peygamber’in neslinin 

kızından devam etmesi gibi Yesevî, hayattayken oğlu İbrahim vefât etmiş, soyu kızlarından 

Gevher Şehnâz yoluyla devam etmiştir. Onun soyundan geldiğini söyleyen; Semerkant kökenli 

Şeyh Zekeriyya, Üsküp şehrinden Şâir Atâ ve Evliya Çelebi gibi kişiler de vardır (Bice 1993: 

XV). 

                                                 
1 Hz. Peygamberʹden Ahmed Yesevîʹye Arslan Baba aracılığı ile ulaştırılan hurma remzi ile ifâde edilen bu mânevî 

değerlerin Peygamberi ahlâk, irfan, ilâhî aşk ve mârifet olduğu söylenebilir. 
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Divân-ı Hikmet; Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmet adı verilen dinî-tasavvufî manzumelerini 

içine alan şiirlerinin adıdır (Eraslan 1994: 9/429). Farklı nüshaları bulunmakla birlikte elimizdeki 

basılı nüshalarda orijinal dilinin zamanla bazı değişikliklere maruz kaldığı iddia edilen hikmetler, 

hem halk kitlelerine hem de sofilere yani Yesevî tarikatına girenlere hitap ederken, Fakrnâme ise 

sadece sofilere hitap etmektedir. Yesevî, Arapça ve Farsça dillerini iyi bilmesine rağmen, 

çevresindekilere İslâm dininin temel prensiplerini, âyet ve hadis merkezli din anlayışını, kendi 

adıyla anılan Yesevîlik'in âdâp ve erkânını "Hikmetler" adı verilen hece veznindeki 

manzumelerle sade bir dil ve Türkçe ile aktarmış, böylece O, anadili Türkçe’ye değer vererek 

Türkçe’nin yükselişinde önemli katkı sağlamıştır.  

Hikmetlerde işlenen konular Allah inancı, nübüvvet, peygambere bağlılık, kıyamet halleri, 

cennet ve cehennem tasvirleri, dervişlerle ilgili ders verici menkıbelerdir. Hikmetler’in gâyesi, 

İslâmı Türkler’e sevdirmek, yıkıcı, ayrıştırıcı akımlara karşı İslâmın sünnî akîdesini yaymak ve 

yerleştirmek olduğu söylenebilir. Yesevî Allah’ın isim ve sıfatlarını ve imânî meseleleri 

zikrederken daha çok tasavvufî ve irfanî üslup kullanır. Hikmetlerindeki millî ve dinî değerleri 

birleştirici fikirleriyle Türklere İslâm’ı sevdirip dinin canlı olmasını sağlamıştır. Divân-ı Hikmet, 

el-Hâcc Hasan Şevkî tarafından 1327 (M. 1909) yılında Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş  ve 

İstanbul’da Hürriyet Matbaası tarafından “Terceme-i Divân-ı Ahmed Yesevî” adıyla 2 cilt 

halinde yayınlanmıştır. 1983 yılında Kemal Eraslan tarafından “Divân-ı Hikmet’ten Seçmeler” ve 

Hayati Bice tarafından “Divân-ı Hikmet” adıyla Ankara-1993 yılında yayınlanmıştır.  

Ahmed Yesevî’ye atfedilen diğer bir eser de “Fakrnâme”dir (Güzel 2007:71). Bu risalenin 

Yesevî’nin dervişleri tarafından düzenlenip derlendiği de söylenebilir (Köprülü 1993: 103).  

Fakrnâme, sanki Divân-ı Hikmet‘in mukaddimesi gibidir. İçerik itibariyle; tarikat âdâbı, 

usûlü ve erkânını, kâmil bir şeyhin, bir dervişin özelliklerini, merâtıb-ı erbaa’yı ‘dört kapı kırk 

makam’ı açıklar.  

Fakrnâme'nin Dîvân-ı Hikmet’in yazmalarının hiçbirinde bulunmaması, Ahmed Yesevî 

tarafından kaleme alınmadığını, daha sonra Dîvân-ı Hikmet’i tertip edenler tarafından yazılıp 

esere dahil edildiği söylenebilir.  

Fakrmâme, metnin dil özelliklerinden ele alındığı geniş bir incelemeyle birlikte Kemal 

Eraslan tarafından yayımlanmıştır. Abdurrahman Güzel tarafından da Ahmed Yesevî’nin 

Fakrnâmesi adıyla, Öncü Kitap, Ankara, 2007 tarihinde basılmıştır. 
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C. Ahmed Yesevî’nin Din Anlayışı ve Yesevîlik 

Yesevîlik veya Yesevîyye Ahmed Yesevî’ye nisbet edilen ve Orta Asya’da etkin olan 

tarikattır. Hoca Ahmed, “Yesevîlik” adı verilen tasavvufi anlayışıyla, Türk tasavvuf geleneğinin 

de kurucusudur. O’nun tasavvufî anlayışı, Türk topluluklar arasında bir Türk tarafından kurulmuş 

ilk tasavvufî tarikat olduğu söylenebilir. Çünkü O, görüşleri ve şiirleriyle kendisinden sonra da 

birçok tasavvuf yorumlarına da ilham kaynağı olmuştur. Bu tarikata mensup dervişlerin Harezm, 

Horasan ve Azerbaycan güzergahı ile Anadolu'ya gelmelerinde, musamaha fikirli ve hoşgörülü 

Anadolu Selçuklu hükümdarlarının idaresi ve rollerinin de etkisi olduğu söylenebilir. Yesevî’nin 

Türk dünyasındaki kalıcı etkilerinden bir diğeri de yetiştirdiği ve Türk dünyasının her tarafına 

gönderdiği öğrencileridir. Bunlar bir çok bölgelerde Yesevî’nin telkinleri, hikmetleri ve görüşleri 

doğrultusunda bir irşad faaliyetini sürdürerek, Türkler arasında ortak sağlam İslâmî bilinç ve 

inancın hakim olmasına katkı sağlamışlardır. Anadolu’da iz bırakan şu kişiler Yesevî 

anlayışındakiler olarak sayılabilir; (Köprülü 1993: 46, 55) Gürcistan’da Avşar Baba; Bursa'da 

Abdal Musa; Geyikli Baba; Karadeniz Batova'da Akyazılı Aziz; Tokat'ta Gajgaj Dede; İstanbul 

Unkapanı'nda Horoz Dede; Bozok Yöresi Yozgat’ta Emir Çin Osman/Emirci Sultan; Zile'de 

Şeyh Nusret; Merzifon'da Şeyh Pir Dede; Filibe’de Adatepe'de Kademli Baba ve Sarı Saltuk.  

Hacı Bektaş-ı Velî, Lokman-ı Pârende ve Tapduk Emre de Ahmed Yesevî’nin halifesidir 

(Köprülü 1993: 46). 

Hocası Hemedâni gibi Hanefi-Mâtürîdî anlayışında olan Ahmed Yesevî ve onun görüşlerini 

takip eden Horasan Erenleri, Gâziyân-ı Rum, Abdalân-ı Rum diye de bilinen gazi dervişler 

Anadolu ve Balkanlar'ın Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında büyük rol oynamışlar, Yesevî'nin dini 

anlayış ve fikirlerinden hareketle, fetihlerden önce gittikleri yerlerde kurdukları tekke ve 

zâviyeler yoluyla, insanlara İslâm dininin hoşgörü ve rahmet yönünü tanıştırmışlardır (Köprülü 

1993: 75). Yesevî ve Haydarî dervişleri yoluyla Anadolu'ya giren Yesevîlik, sonraları yani 13. 

yüzyılda, Kutbuddin Haydar (ö. 618/1221) adındaki bir Türk şeyhi tarafından Yesevîlik ile 

Kalenderîlik'i birleştirmek suretiyle kurulan Haydarîlik tarafından asimile edilmiş, 

değiştirilmiştir. Haydariyye, Anadolu’da 15.yüzyıldan sonra Şemsîler, Câmîler, Edhemîler ve 

Rum abdalları gibi kendilerine benzeyen diğer bazı tasavvufî gruplarla birlikte dini sosyal 

hayattan izleri kaybolmuş, bazı gelenekleri Bektaşîliğin içinde devam etmiştir. Kutbüddin 

Haydar, sonraki zamanlarda Türbet-i Haydariyye (Türbet-i Haydarî) adını alan Zâve’deki 

zâviyesinde uzun süre irşat faaliyeti yürüttüğü de bilinmektedir (Yazıcı 1998: 17/35). 
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Yesevîler, Orta Asya’da faaliyet gösteren diğer tarikatlarla bazan dostane ilişkiler kurmuş, 

bazan da karşılıklı rekabet ve muhalefete girişmişlerdir. Orta Asya’da yaygın ve etkin olan 

Nakşibendîler’den bazıları Yesevîler’i cehrî zikir, şeyhliğin babadan oğula geçmesi, tekke ve 

merasimlere fazla önem vermeleri gibi konularda eleştirmişler, Yesevîler de cehrî zikrin câiz 

olduğunu ispatlamak amacıyla birçok eser kaleme almışlardır. Ancak Nakşibendiyye’nin 

Kâsâniyye kolunda cehrî zikir, semâ ve halvet gibi uygulamalara hoşgörü ile bakıldığı için bu 

kola mensup bulunanlar Yesevîler’le genelde iyi ilişkiler kurmuşlardır. XVI. yüzyıldan itibaren 

bazı Yesevîyye mensuplarının Nakşibendîliğe de intisap etmeye başladıkları tahmin edilmektedir. 

16. yüzyılda Bektaşîlik'in görüşlerinden ortaya çıkan Haydarîlik'in yerini almasından sonra da 

Yesevîlik ve gelenekleri, Bektaşîlik anlayışı tarafından temsil edilmeye başlanır. Bugün Anadolu 

ve Balkan bölgelerinde Yesevî anlayış ve geleneklerini daha çok Bektaşîliğin temsil ettiği de 

söylenebilir. Kaynağı Yesevîlik olduğu bilinen Bektaşîlik, zamanla İbâhiye ve lakaytlığa2 

kayarak Yesevîliğin asıl esaslarından ayrıldığı da söylenebilir (Ocak 1992: 5/373).  

Ahmed Yesevî, Kur’ân ve sünnetten aldığı din anlayışını kendi dilinde Türk toplulukların 

anlayacağı şekilde “Hikmetler”le söylemiş, şiirlerini de âyet ve hadislerin anlamından süzerek 

anlatmış, bu yazılı kültürü, sözlü kültür halinde ve şehirlerde olduğu kadar bozkırlarda okuma 

imkânı bulamayan göçebe halinde yaşayan topluluklara bu bilgileri aktarıp dînî tebliğ ve irşad 

görevini yapmıştır. Bunu şöyle dile getirir:  

 

Benim bütün hikmetlerim Sübhan’ın fermanı 

Okuyup bilir isen hepsi Kur’ân’ın anlamı  

Benim hikmetlerim alemde sultan 

Eyler bir anda çöl yeri gül bahçesi. (Hikmet-185) 

 

Yesevî’nin yaşadığı zamanda bölgeye hâkim olan Hanefi-Mâtürîdî anlayışına sahip 

Karahanlılar, yıkıcı ve bid’at akımlara karşı İslâmı ve Ehl-i Sünnet görüşlerinin bölgede 

yayılması ve revaç bulması için olağanüstü çaba sarf etmişlerdi (Özaydın 2001:19/404). 

Yesevî’nin hocası olan Yûsuf Hemedani (1048-1140)’nin de Hanefi-Mâtürîdî geleneğine bağlı 

                                                 
2 İbahiye ve lakaytlık; kanunların, dinî emirlerin ve ahlâk kurallarının bağlayıcılığını kabul etmeyip lakayt kalanlar, 

her şeyi mübah görenler. 
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bir âlim olduğu da bilinmektedir (Hemedani 2002: 12). Yesevî’nin Hikmetler’ine yansıyan inanç 

anlayışı, Tevhid, nübüvvet, âhiret konuları ve hulefayı raşidin3 hakkındaki görüşleri ile Hanefi-

Mâtürîdî anlayışın temel ilkeleriyle büyük ölçüde örtüşür. O, hikmetleri sayesinde millî 

değerlerine sıkı bir bağ ile bağlı olan Türklere İslâm dinini kabule zemin hazırlamıştır. Hoca 

Ahmed Yesevî’nin İslâm inanç esasları ile görüşleri ve tasavvufî yorumlarının, Kur’ân ve hadis 

ışığında Ehl-i Sünnet çizgisinde olduğunu söyleyebiliriz. Türk milletinin bugünkü kültür 

hayatının; aynı duygu, düşünce ve ülkü etrafında birleştiren kültür mimarlarımızdan biri olan 

Yesevî’nin Türk dünyasındaki kalıcı tesirlerinden bir diğeri de ehl-i sünnet çizgisi ve görüşleri 

çerçevesinde yetiştirdiği ve Türk dünyasının dört bir yanına gönderdiği öğrencileri veya 

halifeleridir. Bunlar gittikleri her yerde onun telkinleri ve Hikmetler’i doğrultusunda bir irşad 

faaliyetini sürdürerek, ortak İslâmî inanç ve ahlâkının hakim olmasına ve İslâm inancının 

kökleşmesine katkı sağlamışlar, Anadolu Türk İslâm medeniyetinin ihya ve inşasında önemli 

görevler ifâ etmişlerdir.  

Ahmet Yesevî’nin kendine has bir tasavvuf, tarikat anlayışı vardır. İnsanları edeb ve ahlâkî 

açıdan eğitmeye önce kendi nefsini eleştirerek ve eğiterek işe başlar. İnsanları incitmeden 

eğitmeye çalışmak onun eğitim metodudur. Kur’ânı okuyup anlamayan kadıları, müftüleri ve 

diğer kimseleri eleştirir. Hz. Peygamber'in sünnetine ittibaya ve nefsi muhasebe ve murakabeye 

büyük özen gösterdiği, “ölmeden önce ölünüz” ve “hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba 

çekiniz” düsturunu  hayat felsefesi edindiği de anlaşılmaktadır. İnsanlara, müslüman kâfir 

olmasına bakmaksızın müsamaha ve hoşgörülü davranmayı; onlara güzel sözler söylemeyi ve 

güler yüzlü olmayı öğütler. Meselâ bir yerde şöyle der:  

 

Sünnet imiş, kâfir olsa, verme azar 

Gönlü katı, gönül inciticiden Hüda bizar;  

Allah şahid, öyle kula "Siccin" hazır 

Bilgelerden işitip bu sözü eyittim ben ya. (Hikmet-1)  

Ey Kul Ahmed sen yürüyüp gamlı gönülü avla 

Gönül ehli olan kişi gamlı gönülü şad eder. (Hikmet-116) 

                                                 
3 Hulefay-ı Raşidin; Raşid halifelr; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir. 
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Hoca Ahmed Yesevî, Hak ve Peygamber aşığı ve mahlukâtı seven birisidir. Çalışmayı 

sever ve çevresine de boş durmayıp çalışmayı teşvik eder. O, döneminin diğer mutasavvıfları gibi 

şifreli değil, Türk boylarına anlamadıkları Arapça ve Farsça lisânı ile değil kendi dilleri olan 

Türkçe’yle İslâmın inanç ve ahlâkını anlattığı söylenebilir. Tefrika ve ayrıştırıcı fikirlerden uzak 

durup akıl ve nakil çatışmasına düşmedi. Toplumun dertleri ve sorunlarıyla yakından ilgilendi. 

Yetimlere fakirlere ve yoksullara yardımı anlattı. Şöyle der:  

 

Muhammed dediler: "Her kim yetimdir, biliniz, o benim has ümmetimdir." 

Yetimi görseniz, incitmeyiniz; garibi görseniz, dağ etmeyiniz. (Hikmet-36) 

 

Bilgisizliği ve cehaleti eleştirir. Tasavvufî çerçevede, ilimle ameli birleştiren bir aksiyon 

adamıdır. Vatan ve millet sevgisiyle doludur. O, nakilcilik yapmaz, olayları aklıyla te’vil ederek 

özgün yorumlarda bulunur. İnsanlara dini öğretirken bütün insanların fıtratlarında bulunan sevgi, 

aşk ve muhabbet gibi ortak kavramlar içerisinde usandırmadan, bıktırmadan ve nefret ettirmeden 

konuları anlatmıştır. Bu durum, O’nun öğreti, irşad ve tebliğ metodunun genel kabul görüp çağlar 

üstü yapmasına sebep olmuştur. 

 

D. Peygamberlerden Alınabilecek Hikmetler 

Peygamberlik/nübüvvet meselesi, İslâm inanç ve düşünce tarihinin en önemli ve temel 

konularından birini teşkil ettiğinden Yesevî de nebilere ve özellikle de Hz. Muhammed’e ve 

öğretilerine büyük önem vermektedir. Çünkü imân esaslarından biri de Peygamberlere imândır 

(Bakara: 2/285; Nisa: 4/136; Müslim 1981: İmân 1). Onlar, insanlara dünya ve âhiret için 

rehberlik yaparlar ve onların hayatlarından ibret ve ders almak da gerekir (Mâtürîdî 2005: 278). 

Nebilerin illki Hz. Âdem, sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa’dır. Yesevî şöyle dile getirir:  

 

Ya rasuller efendisi, ya nebilerin sonuncusu, 

Ya sapıtmışların doğrultucusu ya Mustafa Muhammed!  

Peygamberlerin öncüsü ya Mustafa Muhammed! 

Sen'sin Halık'ın sevgilisi, Hakk dergahına layık 
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Yaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed 

İnsan varlığının aslı, rasul ve nebilerin sonuncusu! (Hikmet-39) 

 

Hoca Ahmed Yesevî’ye göre Kur’ân ismi zikredilen 25 veya 28 isim dışında daha bir çok 

nebi gelmiştir.  

 

Dört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi 

Kalmadı bu cihanda geçti hepsi 

 "Külli nefsin zaikatül mevt"4  âyeti  

Kur’ân içinde ondan haber verir olmalı. (Hikmet-104) 

 

Allah’ı ve O’nu anlatan kâinat kitabının da sırlarını çözüp tefsir eden, anlatan bir rehbere 

ihtiyaç vardır. Peygamberlerin en önemli görevi; Allah hakkında doğru ve sağlam inancı 

insanlara bildirmektir (Şura: 42/13). Nebilerin önemli bir görevi de hikmetler dolu kâinat sarayını 

tanıttıracak rehberlik görevini yapmaktır. Ahmed Yesevi’ye göre nebilerden alınabilecek bazı 

hikmetleri şöylece sıralayabiliriz; 

 

D.1. Günâhlardan Sonra Tevbe Edebilme Erdemdir. 

Âdem Safi sünnetlerini dile alsam 

"Yâ Rabbenâ zalemnâ"5 deyip feryad etsem. 

Kırlarda göz yaşımı akıtsam 

Bir ve Var'ım beni yola salar mı ki? (Hikmet-64) 

 

                                                 
4 Yesevî, “Her canlı/nefis ölüm acısını tadacaktır” âyetine işaret etmektedir. Bkz. Âl-i İmrân: 3/185; Enbiya: 21/35. 

5 Şu âyete işaret vardır: Dediler ki "Ey Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize 

merhamet etmezsen, muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz." A'râf: 7/23. 
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Hoca Ahmed Yesevî, Hz. Âdem’in sünnetlerini yapsam Bir ve Mevcut olan Allah Teâlâ 

beni kendi yoluna kabul eder mi, der. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem emre muhalefeti 

olmakla beraber pişman olup tövbe etmiş ilâhi rahmete kavuşmuştur. Hz. Âdem, işlemiş olduğu 

zelleden6  dolayı tüm varlığı ile pişmanlığa gark olmuş, yıllarca dünyanın bir köşesinde, kırlarda 

kanlı gözyaşları dökmüştür. Eşi ve ilk kadın Hz. Havva da Hz. Âdem gibi farklı bir yerde ağlaya 

ağlaya ve ne yapacağını bilmez bir şekilde hayat mücadelesi vermiştir. Sonra bir şekilde 

buluştuklarında “Eğer bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ki hüsrana 

uğrayanlardan oluruz" (A'râf: 7/23); diyerek tevbe istiğfâr yapmışlardır. Böylece yapılan 

kötülüklerden, işlenen günâh ve kabahatten kurtulma ve manevî kirlerden arınmayı yani tövbeyi 

Hz. Âdem göstermiş olmaktadır. O, unutup zelle işlemeseydi Allah’ın el-Gafûr, el-Gaffar, el-

Afuv, el-Settar, el-Muazzib, el-Gadub ve el-Muntakim gibi bir çok isim ve sıfatın hikmet ve 

tecellisi bilinmeyecek, idrak edilmeyecekti. Nebilerin zelle işlemeleri insanlara kusur ve günâh 

işlediklerinde öğretmek, rehberlik içindir. Çünkü onlar zelle irtikab ettiklerinden sonra istiğfar, 

tevbe, ağlama, yakarış, korku ve yöneliş gibi davranışlar sergilemişler, ümmetlerine örnek 

olmuşlardır. Allah günâh işledikten sonra aklını kullanıp pişmanlıkla tevbeye yönelmeyi 

rahmetinden ümit kesilmemesini istemektedir. (Bakara: 2/222; Zümer: 39/53; Tahrim: 66/8). 

Ahmed Yesevî, insanlığın  atası Hz. Âdem gibi tevbe etmelerinin önemini şöyle anlatır:  

 

Ey asiler tevbe eyleyin Hakk işitsin 

Feryadınızdan yer ve gökler feryad eylesin 

Melekler Hakk'tan dileyip pay versin 

Pay alan kulun gamı olur mu ki? (Hikmet-64) 

 

İblis, Allah’ın emrine karşı gelmiş, tövbe etmemiş, taşlanmış ve huzurdan kovulmuş 

anlamında “Şeytan” adını almıştır. Hz. Âdem de emre muhalefeti olmakla beraber tövbe etmiş, 

pişman olmuş, ilâhi rahmete kavuşmuştur. Böylece O, işlenen hatadan sonra pişman olma 

erdemine gösteren ilk protiptir. İnsanoğlu da şeytanın vesveselerine, fitlerine, unutturma ve süslü 

göstermelerine her zaman aklını kullanarak uyanık olmalıdır ki hikmet dolu dünyada imtihanı 

kazanabilsin. (Mâtüridi 2005: 541) Yapılan kötülüklerden, işlenen günâh ve kabahatten kurtulma 

                                                 
6 Zelle; nebilerin işlediği küçücük hatalar (Sabuni 2013: 12 vd). 
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ve manevî kirlerden arınmayı yani tövbeyi insanlığın atası Hz. Âdem göstermektedir. Yesevî de 

“Âdem Safi sünnetlerini dile alsam/ "Yâ Rabbenâ zalemnâ"  deyip feryad etsem/ Kırlarda göz 

yaşımı akıtsam” diyerek Hz. Âdem’in ağlama, inleme, pişman olma ve tevbe sünnetini işlemeyi 

arzu etmekte, seçkin kullar nebi ve salihler gibi olmayı istemektedir:  

 

Kul Hoca Ahmed, bu dünyada tevbe eyle 

Tevbe eyleyip yol başına varıp de/ Seçkin kullar gibi azığını alıp yürü! (Hikmet-75) 

 

C.2. Nimetlere Şükür, Musibetler Sabır Erdemdir, Hikmettir. 

Yesevî, her biri farklı meslek ve istidatta olan Allah elçisi nebilerden dersler alınmasını, 

Allah’ın rızasına erebilmek için onların yollarından gidilmesini ister;  

 

Zekeriyya gibi bu başıma bıçkı koysam 

Eyyüb gibi bu bedenime kurtu koysam 

Musa gibi Tur dağında ibadet eylesem 

Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum? (Hikmet-56) 

 

Hz. Zekeriyya, Allah’tan erkek evlad istemesi, “bana katından bir çocuk bağışla” 

(Meryem: 19/5) ;“Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet” (Al-i İmran: 3/38) demesi her 

şeyin Allah’tan istenmesi hikmetine yöneliktir. Hz. Meryem’in babasız olarak Hz. İsa’yı 

doğurması üzerine mabed görevlisi olan eniştesi Hz. Zekeriyya’ya iftira atılmıştı. O’nun suçlu 

olduğu zannıyla öldürmeye karar verirler. Bunu öğrenen Hz. Zekeriyya israiloğulları 

kâfirlerinden saklanmaya çalışırken bir ağaca gizlendi. İsrailoğulları bunu öğrendiler, bıçkı 

getirildi, ağaç biçildi, bıçkı Hz. Zekeriyya'nın başına dayandı. Bu durumdayken ondan bir inleme 

çıktı. Allah derhal ona vahiy gönderdi: Eğer senden ikinci bir inleme çıkarsa muhakkak seni 

peygamberlik defterinden silerim. Bunun üzerine Zekeriyya ikiye biçilinceye kadar sabretti ve 

şehit oldu. (Gazâli 1974: IV/244) Bu olayı imâ eden Yesevî, Hz. Zekeriyya gibi başıma bıçkı 

koysam sabrederek Allah’ın rızası ve yoluna ulaşabilmeyi dilemektedir. Duası kabul edilen ve 

hayırlı ve güzel işlere koşan, namaz kılıp ibadet eden, (Âl-i İmrân: 3/39; Enbiya: 21/90) Hz. 
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Meryem’i ibadethane’de himaye eden bir nebi ve Allah’ın sevgili kulu olan (Âl-i İmrân: 3/37; 

Meryem: 19/2) Hz. Zekeriyya’dan göz açıp kapanıncaya kadar bile olsa inleme, sabırsızlık, 

tereddüt ve isyan asla sadır olmamıştır (Sâbuni 2013: 186).  

Yesevî, Hz. Eyyüb gibi yaralarına kurdu koysam da sabretsem, diyerek Hz. Eyyüb misâli 

hastalıklara karşı sabredebilmeyi temenni etmektedir. Eyyüb (a.s.) hastalık ve musibetlere karşı 

sabır örneği olmuş, Allah tarafından “Sabırlı, ne güzel kul ve evvab” (Sa’d: 38/44) olarak 

övülmüş bir peygamberdir. Allah ona malı, mülkü, çocuklarını alıp kendisine ızdırap veren bir 

hastalık, sıkıntı ve musibetler verdi. O, sabrına ve şükrüne devam etti. “Ey Rabbim, bana zarar 

iyiden iyiye dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiyâ: 21/83; Sad: 38/41) Bu 

duâyı yapması üzerine gelen Cebrâil, ayağını yere vur, diye vahyetti. Yerde açılan bir kaynaktan 

su çıkmaya başladı. “İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su” dedi. (Sad: 38/42) Hz. Eyyûb  

yıkandı, suyu içti ve bütün hastalıkları gitti. Başa gelen hastalıklara ve musibetlere karşı “Eyyûb 

Sabrı” örnek oldu. Yesevî de “Eyyüb gibi bu bedenime kurtu koysam” diyerek hastalıklara karşı 

sabırlı olabilmeyi istemektedir. Çünkü başa gelenlere sabretmek, nimetlere de şükretmek 

kulluğun anahtarı, hikmet ehlinin de özelliğidir. (Müslim 1981: Zühd 64) 

Yesevî, Musa gibi Tur dağında ibadet eylesem /Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum? (Bice 

1993: Hikmet-56) Musa gibi Tur dağında niyazını desem, (Hikmet-63) demektedir. Tur-u Sînâ, Hz. 

Musa’ya ilk defa vahyin geldiği, Allah’ı görmek isteğinde O’nun haşmetinden paramparça 

olduğu dağın adıdır. (Mü’minûn: 23/20; Tûr: 52/1; Tîn: 95/2) Hz. Musa orada ibadet etmiş, 

kardeşi Hârûn ile birlikte peygamberlik görevini Tûr dağında almış, Tevrat isimli kutsal kitap, 

Allah tarafından taştan levhalara yazılmış bir tarzda Tur dağında verilmiştir. (Tâhâ: 20/10-11;  

A’raf, 7/144-145) Yesevî de bu hakikatlere işaret ederek Hz. Musa gibi Tur dağında ibadeti 

istemektedir.  

 

Yunus gibi deniz içinde balık olsam 

Yakub gibi Yusuf için ağlayıp inlesem 

Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum?” (Hikmet-56) 

 

Yesevî, denizde yunus balığı olmayı, Hz. Yunus’a hizmet etmeyi arzulamakta, Hz. Yakub 

gibi oğlu Yusuf’un kaybolmasına ağladığı ve inlediği gibi Allah’a yakınlaşmayı arzu etmektedir. 
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Hz. Yunus, kendisine vahiy inen, hidâyete sevkedilip, âlemlere üstün kılınan sâlihlerden ve 

nebilerden olduğu bildirilir. (Nisa: 4/163; En‘am: 6/86; Kalem: 68/50) Kendisine sadece iki kişi 

inanmıştı. Allah’tan izin almadan Ninova şehrini terk etti. Gemiye bindi. Gemi hareket etmedi. 

Kaptan ise suçlu birisinin olduğunu, kura çekilmesi gerektiğini yolculara bildirdi. Üç kura da 

Yûnus’a çıkmıştı. Denize attılar. Denizde büyük bir balık onu yutmuştu. Balığın karnında  

Allahım, senden başka hiçbir ilah ve mabud yoktur. Seni her türlü kusurdan uzak bilirim. Hiç 

şüphem yok ki ben kendine zulmedenlerden oldum.” (Enbiyâ: 21/87) Bu duâdan sonra balık, 

sahile doğru hareket ederek tenha bir yerde Yûnus’u bıraktı. Ve o balığın karnı bir nebiye ev, 

misafirhane olduğu için kıyamete kadar “Yunus balığı” adıyla kaldı. Yesevî, denizde yunus balığı 

olmayı ve Hz. Yunus’a hizmet etmek gibi bir hali arzulamakta, bununla da Allah’ın rızasına 

uygun ve O’nun rahmetini istemektedir. 

Hz. Yakub, çok sevdiği oğlu Yusuf’u kaybetmesinden dolayı çok üzülmüş ve gözlerini 

kaybedecek kadar çok ağlamıştı. (Yûsuf: 12/84)  “Allahım üzüntü ve hüznümü sana iletiyorum” 

(Yûsuf: 12/86) diyerek Allah’a yönelmiş, güzel bir sabırla beklemeyi tercih etmişti. (Yûsuf: 

12/83) Yesevî, “Yakub gibi Yusuf için ağlayıp inlesem/ Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum?” 

diyerek peygamberler gibi Allah’ın rızasına uygun işler yapabilmeyi arzulamaktadır. Çünkü 

nebilerin her bir hareketi hikmet üzeredir. Kur’ân’da geçen bütün peygamberlere mükâfat olarak 

hikmet verildiği açıkça belirtildiği için (En’am: 6/83-89) her peygamber, aynı zamanda hikmet 

sahibi yani hakîmdir, peygamberlerin getirdiği hükümler, mucizeler ve yaşayışları hep hikmettir, 

denilebilir. Peygamberler, insanlara Allah’ın yolunu göstermek için gönderilmiştir. Çünkü insan 

aklıyla tekliflerin neler olduğunu, mükafat ve ceza gerektiren amelleri, iyilik ve kötülüğü, 

emirleri ve yasakları ortaya koyup bunların herkes tarafından itibar görmesini sağlayamaz. 

Onlara uyanlar kurtuluşa erer, bu hikmet ve irfanlara karşı çıkanlar ise hem bu dünyada hem de 

âhiret hayatında kaybedenlerden olurlar. Nebilerin hayatlarından çıkarılacak pek çok hikmetler 

vardır. (Yusuf: 12/111) 

 

C.3-Kötülük Yapan Kardeşlerini Affeden Ken’anlı Nebi Hz. Yûsuf 

Cennet der: "Ne dersin, sözü bilmez söylersin 

Sende Firavun olsa, bende Yûsuf Ken’ân var." (Hikmet-143)  

Yesevî, cennet ve cehennemi karşılaştırdığı bir beytinde cennetin kendinde Ken’anlı 

Yûsuf’un olduğunu söylemektedir. O, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış ve Mısır ülkesinde 
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köle diye satılmış, sonradan bir çok hikmete binâen sarayda yetişmiş, kötülüklere nefsini 

dizginlediği için suçsuz yere hapishaneye gönderilmiştir. Yesevî, Hz. Yûsuf’un başına Allah 

tarafından türlü hikmetlere biânen olaylar geldiğini dile getirir ve şöyle der:  

Neler gelse, görmek gerek O Hüda'dan 

Yusuf'unu ayırdılar o Ken'an'dan! (Hikmet-16) 

Hz. Yûsuf, saraya, sultanlığa, vezirliğe giden yolun kuyudan geçtiğini hikmetini de 

hatırlatır. Sarayda ona sahip çıkıp, büyüten ve ona ilgi duyan Züleyha’ya karşı direnmesi, nefsine 

Allah’ın yardımıyla yenilmemesi, tuzaklara karşı mücadelesi, Züleyha’nın onun sûretinden 

sîretine yani maddi aşktan manevi aşka geçmesi sembol olmaktadır. Ken’anlı Yûsuf, güzelliğin 

sembolu ve efendisine ihanet etmeyen bir karakterdir.  

Yesevî, herkes ona bastığı halde toprağın gururlanmadığı gibi insan da gururlanmamalıdır. 

Yûsuf’un kardeşlerinin köle diye sattığı gibi Allah’a nefsini satanlar, Allah için kul ve köle 

olanlar dünya hayatıyla âhiret alışverişi yapmalı, dünyada başına gelen herşeyi Allah’tan 

geldiğine inanıp tevekkül çerçevesinde aracılara takılmayıp dert, tasa edinmemelidir: 

İnsan odur, fakir olup yerde yatsa/ Toprak gibi âlem onu basıp geçse, 

Yûsuf gibi kardeşi köle diye satsa/ Kulun kulu, o gün ne diye heva eylesin?(Hikmet-139) 

Çünkü ilahî fiiller hep hikmet üzeredir, kulun görevi tevekkül çerçevesinde hayat 

sürmesidir. Bir yerde de nefis terbiyesi açısından “Yûsuf dek kuduk içre tün-kün bolsam/ Yûsuf 

gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam” diyerek Hz. Yûsuf gibi sabah akşam kuyuda olmayı 

temenni etmektedir.  

Çünkü Hz. Yûsuf nefse hakim olmak isteyenler için hikmetlerle doludur. Mazlum 

karakterini temsil eden Hz. Yûsuf, kendisini kuyuya atan kardeşlerini “Bugün azarlanacak 

değilsiniz. Allah sizi bağışlar. O merhametlilerin merhametlisidir” (Yusuf: 12/92) diyerek 

bağışlamıştır.  

Yesevî, kendisine kötülük yapanları bağışlamanın bir erdem ve cennete götüren amel 

olduğunu ima etmektedir. Allah kötülükleri affedendir. (Şura: 42/25) Allah hata ve günâhları 

mağfiret edip affettiği gibi Allah’ın sevgisine nâil olmak isteyen mü’minler de Yûsuf misâli 

kötülük yapanları affetmelidirler.(Al-i İmran: 3/134)  

Yesevî, mazlum, kötülüklere karşı sabredip affedici olan Hz. Yûsuf karakterli kişilerin 

cennetlik ameller yaptığını ve dünya-âhirette saadeti, cenneti hak edebileceğini belirtmektedir. 
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C.4. Her Peygamberin Kevseri Vardır. 

Ahmed Yesevî, her peygamberin önünde kevser, hûri-gılman olduğunu söyler. Cennet der: 

"Ben üstün, peygamberler bende var/ Peygamberler önünde kevser, hûri-gılman var." (Hikmet-

143) Bir hadis rivâyetinde bu gerçek şöyle dile getirilir: “Her peygamberin bir havzı vardır. 

Ümmeti oraya su almaya gelir…”(Tirmizi 1981: Kıyamet 15) Kevser; büyük bir nimettir. 

Cennette bir nehirdir, havuzdur. İçen bir daha susamaz. Kevser, sütten daha beyaz, baldan daha 

tatlıdır. (Müslim 1981: Fedail 36) Allah:“Biz sana Kevser verdik...” (Kevser:108/1) diyerek Hz. 

Muhammed’e büyük nimet verdiğini söyler. Kevser, boyun bükmeyi ve şükrü gerektirecek 

Rasûlullah’a verilen bir nimettir ve faziletttir. Kevser, nebilere verilen nübüvvet, hikmet, ilim ve 

çok sayıda ümmet gibi mânevî lütuflardır. (Isfehani 1992: “Hvz” madd.) Kevser havzının hikmeti 

de nebilerin sünnetin işlenmesine teşvik unsuru olması ve buna karşılık peygamberler tarafından 

ikrâm olarak su verilmesidir. Nebilerin sünnetine ittibaya önem hikmeti ön plana çıkmaktadır. 

Ahmed Yesevî, nebilerin sünnetleri olan, yetim ve kimsesizlere bakmak, gönüllerini almak gibi 

özelliklerin cennette salihlerle yoldaş ve dudaklarında kevser içtiklerini belirtir ve o kişiler daha 

dünyada kevser gibi nimetlere kavuştuklarını söyler;  

Hayır ve cömerdik eyleyenler, yetim gönlünü alanlar 

Çehâr-yârlar(salih kişiler) yoldaşı, kevser dudağında gördüm. 

Gılman ve vildan, cennettekilerin etraflarında dolaşan, her istediğini yerine getiren hizmetçi 

arkadaşlardır. (Vâkıa:56/17; İnsân:76/19) Nebilerin sünnetlerini yerine getiren, Allah yolunda 

olan kulların cennete girdiklerinde bu nimetlere kavuşurlar. Âyet bu gerçeği şöyle ifade eder: 

"Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır'' (Tur: 52/24)  

Yesevî de bu hakikatı; Peygamberler önünde Kevser, hûri-gılman var, diyerek şiirinde 

zikretmektedir. 

 

C.5. Hz. Musa Gibi Kişi, Allah’ın Cemalini Görmek İsteyebilir. 

Hz. Mûsâ, belirlediğimiz vakitte gelip de Rabbi O'nunla konuşunca "Ey Rabbim, kendini 

göster de seni gözlerimle göreyim" diyerek Allah’ı dünyada görmek istemiş, “Sen beni dünyada 

asla göremezsin” (A‘râf: 7/143) itabını almış, sonunda da bu isteğinden –zellesinden- dolayı 

tevbe etti, denilmiştir. (Razi 1981: XIV/242-245) Cennette ise mü’minler Allah’ın cemalini ise 

görebileceklerdir. Hz. Peygamber: “...cennetliklerin Allah katında en kıymetli olanlarının 

Allah’ın zatına sabah-akşam nazar ederler” der ve şu âyeti delil getirir:“Işıl ışıl parlayan yüzler 
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o gün Rablerini göreceklerdir.” (Kıyamet: 75/22-23;  Tirmizî 1981: Cennet 17) Hz. Peygamber 

ayın dolunay olduğu bir gece gökyüzüne bakarak bir benzetme yapıp, Rabbin cennette sıkışıklığa 

düşmeden herkes tarafından görülebileceğini söylemiştir. (Buhari 1981: Tevhid 24) Cennete salih 

amel sahiplerine verilecek nimetler anlatılırken “..bir de ziyade vardır.” (Yunus:10/26) 

âyetindeki ziyade’yi Hz. Peygamber Allah’ın cennette görülmesi olarak yorumlar. (Buhâri 1981: 

Rikâk 52; Müslim 1981: İmân 81) Sünnî âlimler de cennette mü’minlerin Allah’ı görmesinin 

(ru’yetullah) ulaşabilecek en yüksek mutluluk şeklinde kabul ederek cennette aralarında bir 

mesafe olmaksızın mü’minlerin Allah’ı teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak “kafadaki gözle” 

göreleceklerini söylerler. (Ebu Hanife 2011: 12 vd; Eş’ari 1980: I/238; Mâtüridi 2005:11-12; 

Sabuni 1995: 79)  

Yesevî’ye göre Allah, dünyada yapılan günâhlarla görülmez. Yalan, riyâ, şeytanın 

yolundan gitme gibi haller O’nun cemâlini görmeye engeldir. Kişi maşukunu, çok sevdiği Hakkı 

görmek istemesi Hz. Musa gibi bir nebinin böyle bir istekte bulunduğu için abes değildir. 

Yesevî’ye göre Rabbi görme isteği aşka/imâna adımdır: Aşka adım atanlar, Hakk cemalini 

görürler/Musâ gibi mahşerde Hakk'tan sual sorurlar. (Hikmet-18) Allah’a itaatle ibadet eden 

kimse, mahlûklara acımasıyla Hakk’ın cemâlini görmeye de nâil olabilir;   

Hakk’a buluşmaya yanıp mü’min olsan, ibadet eyle 

İbadet eyleyen Hak cemalini görür dostlar” (Hikmet-82)  

 

C.6. Peygamberler, Ümmetlerini Düşünürler. 

Peygamber ümmetin babası gibidir. (Razi 1986: 131) Bir babanın çocuğunu düşündüğü ve 

eğittiği gibi peygamberler, ibâdet çeşitlerini ve şekillerini nasıl ve ne şekilde olacağını inananlara 

ve ümmetlerine öğretirler. Meselâ Hz. Peygamber, "Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılı-

nız” (Buhari: 1981: Ezan 18), “Hacla ilgili hükümleri benden öğreniniz” (Nesai 1981: Menasık 

220) diyerek ümmetine namazın kılınış ve haccın eda ediliş biçimlerini ayrıntılarıyla göstermiş, 

uygulama ve öğretmeye dayalı dinî hayat sonraki nesillere aynı şekilde intikâl ettirilmiştir. Her 

ümmete bir nebi gönderilmiş, bu seçkin kullar bu görevlerini ifa etmişlerdir. (Yûnus, 11/47; 

Nahl: 16/36; Fatır, 35/24) Hz. Peygamber bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak 

gönderilmiştir. (Sebe’: 34/28) O, mü’minlere çok düşkün, onlara karşı çok şefkatli ve çok 

merhametli, ümmetinin sıkıntıya düşmesinden dolayı aşırı derecede üzülen, onlara kitabı ve 

hikmeti öğreten, onları günâhlardan arındırıp tertemiz yapan bir peygamberdir. (Tevbe: 9/128; 
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Bakara: 2/129; Âl-i İmrân: 3/164) “Her peygamberin hususî bir duası var ki, onunla ümmetiyle 

ilgili olarak dua etmiş ve duası kabul edilmiştir. Ben ise, duamı kıyamet gününde ümmetim için 

şefaat kıldım / ümmetim için erteledim, şefaat etmeye ayırdım.” (Buharî 1981: Daavat 1: Müslim 

1981: İmân 340) Yesevî, mahşer meydanını tasvir edip bütün nebilerin âciz kaldığı bir halde Hz. 

Muhammed'in ümmetine şefaatini ayrıntılı bir şekilde anlatır;  

Bütün halklar Âdem Ata'ya doğru ardınca gidince  

"Ey babamız şimdi bizi kolla"deyince 

"Ruhsat yok, benden geçti evlat" deyince  

"İbrahim'e gidelim"deyip söyler imiş 

İbrahim'e gidip söyleyince Âdem Ata  

"Şefaat eyle bunlara sen hepsi hata" 

O da der "Sizden yakın Âdem Ata"  

"Musa tarafına gidelim"deyip söyler imiş 

Musa deyince "-Rabbi erini-" dedim o gün  

Acizlikten çıktığım yoktur işte bugün 

Gidelim Muhammed'e olup mahzun"  

Hepsi Hazret'e doğru gider imiş 

Musa deyince "Ya Muhammed ayak bas  

Ümmetlerin cehennem içinde yok oldu" 

Muhammed'de iba eyleyip durunca o an  

Musa bırakmayınca birlikte varır imiş. 

Tacını alıp kısıp koyup arş altında  

Feryad edip ağlayıp durunca işte o günde 

"Ya Kadir, Ya Gafur" dediğinde  

"Ya Habibim başını kaldır"deyip söyler imiş 

Alıp gel ümmetini dergahıma  
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Bağışlayım hepsini ben sizlere 

Dahil eyleyim hepsini cennetime"  

Böyle diyerek Hakk'tan nida gelir imiş! (Hikmet-112) 

 

Yesevî, mü’minin yalancı olmaması gerektiğini, doğru-dürüst olan kula Hz. Muhammed’in 

“ümmetim” diyerek şefaat edeceğini söylemektedir;  

 

"El-kezzabu lâ ûmmeti Yalancı ümmetimden olamaz" dedi, bilin Muhammed 

Yalancılar kavmini ümmet demez Muhammed 

Doğru giden kulunu, Hakk'ın arayıp yolunu  

Doğru yürüyen kulunu ümmet diyecek Muhammed 

Her kim "Ümmetim" dese, Rasûl işini bırakmasa 

Şefaat günü olsa, mahrum bırakmaz Muhammed. (Hikmet-37) 

 

Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet'te Hz. Muhammed ile ilgili olarak en çok işlenen konu; 

O'nun ümmetine karşı o eşsiz şefkati ve düşkünlüğüdür. 

 

Ümmeti için özünü yaktı/ ümmet olsan bu sözleri anlarsın.  

Ağlamaktan yüzü gözü şişti/ kıyamda durmaktan ayakları şişti 

Ümmeti için kaygı, sıkıntı çekti 

Ey dostlar, bunu bilen ümmet hani?  

Eğer bilsen bundan fazla nimet hani?  

Kıyamet günü onu geçen şefkat hani?  

Ümmet olup Resul'ün değerini bildiniz mi?  

Beden ve ruhunuzla sünnetlerini yaptınız mı?  

Onun için ağlayıp inlediniz mi? (Hikmet-38) 



HOCA AHMED YESEVÎ'YE GÖRE PEYGAMBERLERDEN ALINACAK HİKMETLER                                        21

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi      Volume 9/2 July 2016 p. 1-25 

Horluk çekip Hak Mustafa ümmet dedi 

Asi ve cefa edici ümmetinin tasasını çekti.  

Hak Teâlâ bizi odun kılar mı deyip 

Ümmetinin endişesi ile dimağından duman çıkar. (Hikmet-79)  

 

C. 7. Peygamberler, Örnek Alınmalıdır. 

Yesevi, o seçkin kişilerden örnek alınmasını istemektedir. Peygamberler, insanlara 

problemler karşısında çözüm yollarını gösterir. Müslüman da, imtihan dünyasında inandığı 

peygamberleri örnek alır ve problemlerin üstesinden onlar gibi gelmelidir. Bütün peygamberlerin 

nübüvvetine inanan Yesevî'nin son peygamber Hz. Muhammed'in onun dünyasında ayrı bir aşkı, 

muhabbeti ve yeri vardır. Şöyle der:  

 

Sen'sin Halık'ın sevgilisi, Hakk dergahına layık 

Yaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed 

İnsan varlığının aslı, rasul ve nebilerin sonuncusu 

Gizli niyaza mahrem ya Mustafa Muhammed!  (Hikmet-39) 

 

Yesevî, Dîvân-ı Hikmet'in 36. Hikmetinde Hz. Muhammed'in hayat hikâyesini gayet yalın 

bir üslupla, 46. Hikmetinde de Hz. Muhammed'in vefatını da aynı şekilde tafsilatlı bir şekilde 

anlatır. Buradan onun Hz. Peygamber’in hayat hikayesini çok iyi bildiği anlaşılabilir. Yesevî 

sünnete bağlılığını, Hz. Muhammed'in vefat yaşı olan 63 yaşından sonraki ömrünü yer altında 

yaptırdığı bir hücrede geçirerek göstermek ister. Allah’ın habibi Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir, 

Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin dünyadaki ömürleri 63 olduğuna göre 63’den sonraki hayat beyhudedir. 

Belki o, Rasulullah’a olan saygısından ve aşırı sevgisinden tasavvufî düşüncesine göre böyle 

algılamış olabilir. Kabre girmek Resulullah'ın sünneti ve ona bağlılıktır.  

Yesevî’de âlemlere rahmet Hz. Muhammed’in sünnetine bağlılığını her fırsatta belirtir ve 

ona olan sevgisini 63 yaşında yerin altına girer ve sebebini şöyle dile getirir:  

Ey dostlar, kulak verin söylediğime  
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Ne sebepten altmış üçte girdim yere 

Pir-i kâmil Hakk Mustafa, şüphesiz bilin 

Nereye varsan, vasfını söyleyip saygı gösterin  

Salatü selam deyip Mustafa’ya ümmet olun 

O sebepten altmış üçte girdim yere. (Hikmet- 2),  

Sünnetlerini sıkı tutup ümmet oldum  

Yer altına yalnız girip nura doldum  

Hakka tapanlar makamına mahrem oldum 

Bâtın mızrağı ile nefsi deştim ben işte. (Hikmet-1) 

 

Yesevi, ümmet olan kişinin her ân şefaat için Hz. Muhammed’e salatü selâm getirilmesi 

gerektiğini, onun onsekizbin âlemin nebisi ve otuzüçbin sahabeye de rehber olduğunu söyler:  

Onsekizbin âleme serveri olan Muhammed 

Otuzüçbin sahabeye rehber olan Muhammed! (Hikmet-40)  

Hakk Teâlâ imân armağan eyledi bize  

O Mustafa Hakk Rasülü idi bize  

Salatü Selam söylesen kuvvet verir dinimize. (Hikmet-142),  

Ey dostlar! Bildireyim Hakk Resülünden  

Ümmet olsan işitip salat selam söyleyin dostlar 

O, büyük ve küçük âlemler için rahmettir  

Ümmet olsan, işitip salat selam söyleyin dostlar. (Hikmet-80) 

 

Her nebi de örnek alınacak yön ve hikmetler bulunmaktadır. Hepsinde cömertlik, yiğitlik, 

yüksek ahlâk, yaratıklara merhamet gibi ahlâki erdemler ön plandadır. Hz. Âdem insanlığın atası, 

Hz. Nuh gemici, Hz. Davud demirci, Hz. Şuayb, nebiler hatibidir. O, son derece düzgün ve etkili 

konuştuğundan ona Hatibu’l-Enbiyâ/Peygamberlerin Hatibi lakabı verilmiştir. Hz. Şuayb 
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toplumda mal, mülk ve ticâret konularında mümkün olan bütün yollarla günâhlardan kurtulmanın 

yollarını göstermek ve toplum ahlâkının önemini vurgulamak için gönderilmiştir. (Razi 1981: 

XVIII/46) Hz. Zekeriya’nın bir duâsı çocuksuzluk imtihanı çekenlere bir örnektir. (Meryem, 

19/8) Hz. Muhammed ise büyük ve küçük âlemler için rahmet, iki cihan serveri, dinin rehberi, 

Hakkın varlık âlemine armağanı ve hikmetler yumağıdır. Yesevî, Hz. Musa ve Süleyman’ın 

meşhur tahtı (Neml: 27/38-40) ile uzun yaşayan Lokman Hekim’in bile bu dünyadan göçtüğünü, 

dünya mal-mülk ve hayatının geçici olduğunu, asıl ebedî mal ve mülkün cennet mülkü olduğunu, 

bütün bunlardan ibret alınması ve idrâk edilmesini isteyerek şöyle söyler:  

Musa, İmran kalmadı, taht-ı Süleyman kalmadı 

Bin yaşlı Lokman kalmadı, dünyayı bırakıp giderim. (Hikmet-70)  

Dünya benim mülküm diyen sultanlara 

Alem malını sayısız yığıp alanlara 

Yeme ve içme ile meşgul olanlara 

Ölüm gelse, biri vefa eylemez imiş.(Hikmet-110) 

 

Sonuç 

Hoca Ahmed Yesevî, İslâm’ı, Kur’ân ve sünnet ışığında ana dili Türkçe’yi kullanarak 

manzum şiirler halinde insanlara anlatmaya çalışmış, ahlâk ve hikmet merkezli bir din anlayışının 

insanların gönüllerinde yer bulabilmesi için çalışmış ve hikmetler söylemiştir. İslâm’ın barış ve 

huzur dini olduğunu, sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, hoşgörü gibi değerlerin asırlar 

öncesinden Ahmed Yesevî tarafından söylendiği anlaşılmaktadır. İnsanlara dini öğretirken bütün 

insanların fıtratlarında bulunan sevgi, aşk ve muhabbet gibi kavramlar içerisinde usandırmadan, 

bıktırmadan ve nefret ettirmeden anlattığından dolayı O’nun dini irşad ve tebliğ metodu ve 

öğretilerini genel kabul gördürüp çağlar üstü yapmıştır. 

Hoca Ahmed Yesevî, peygamberler ve onların sünnetlerinden alınacak ibret ve hikmetler 

olduğunu belirtmektedir. O, nebileri, insanlara doğru yolu gösteren elçiler ve rehberler olarak 

kabul eder ve inanır. Yesevî, Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Mûsa; Hz. Îsa; Hz. 

Yûsuf,  Hz. Yunus, Hz. Zekeriyya, Hz. Eyyüb, Hz. Süleyman Hz. Lokman gibi onların bazı 

hususiyetlerine yer verir. O, kendini son peygamber ve elçi olan Hz. Muhammed'e ve sünnetine 

gayet bağlı kimse olarak görür. Yesevi’nin hayatında Hz. Muhammed'in ayrı bir yeri vardır. O’na 
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bağlılığını, O'na olan sevgi, saygı, övgüsüyle ve sünnetlerine sımsıkı yapışmayla göstermeye 

çalışmıştır. Hatta 63 yaşından sonra yeryüzünde dolaşmayı O'nun sünnetine aykırı görüp, o 

yaştan sonraki ömrünü yer altında geçirmesi bunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu kısa 

çalışmamızda tesbit edebildiğimiz Hoca Ahmed Yesevî'nin peygamberlerden örnek alınmasını, 

uyulmasını istediği hikmetleri âyet ve hadislere İslâm akâid ve kelamı içerisinde yer alan ehl-i 

sünnet anlayışıyla bütünüyle örtüşdüğünü söylemek mümkündür. 
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