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Welcome to Cappadocia, Nevşehir 

 

We are pleased to announce the International Conference on Social Sciences – ICOSS 

Cappadocia, which will be organized by CES Scientific Group and Nevsehir Haci Bektas Veli 

University at the Turgut Ozal Congress Center in Urgup between April 16 and 20, 2018. ICOSS 

Cappadocia Conference will be a scientific forum for scientists, researchers and students from 

different universities, institutions and organizations all over the world, who will present their research 

in the field of Social Sciences. The official languages of the ICOSS Cappadocia are English and Turkish, 

and will be adopted in all presentations & publications. 

The ICOSS Cappadocia Conference offers opportunities for face-to-face discussion of participants’ 

ideas and research, collaborative developments for new research and opportunities to find global and / 

or local partners for future projects. We look forward to your participation in the ICOSS Cappadocia 

– Social Sciences Conference to share your valuable work. We are pleased to welcome you to 

our International Conference on Social Sciences (ICOSS) which will be organized for the first 

time in the field of Cappadocia, which is the greatest of our country. 

 

Cappadocia (named as “land of the beautiful horses”) is selected as the conference venue since it is one 

of the most fascinating and historical place in Turkey. It is also famed for its wine, valleys, 

underground cities, carved-from-rock churches & hotels, hot-air balloons, trekking and horseback 

riding tours. Owing to these prominent features of the place, participants will enjoy their stay besides 

benefiting from the conference. 

The five- day ICOSS – Cappadocia’2018 conference that is going to be launched on April 16, 2018 in 

Cappadocia, Nevsehir, Turkey, provides a fruitful, international and unique forum for exchange of 

views among participants currently working in the areas of social sciences. 

We hope you enjoy ICOSS – Cappadocia’2018 conference and your stay in Cappadocia, Turkey.  

 

        ICOSS Organizing Committee 
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ÖZET 

 

İnsan sosyal bir varlık olduğundan toplum hayatı onun için zarûrî bir ihtiyaçtır. İnsanın 

tek başına yalnız yaşaması düşünülemez. Birey ve toplum hayatının devamını sağlayan 

çeşitli değerler, normlar ve kurumlar bulunmaktadır. Ahlâkî erdemler, birey ve 

toplumun en sağlam ve temelli olan psiko-sosyal unsurlardır. Bunlar kişinin toplumda 

bir yer ve değer kazanması açısından önemlidir. Hoca Ahmet Yesevî (ö.562/1166)’nin 

şiirlerinde din ve ahlâk, psiko-sosyal işlev gören hikmetler arasında yer almaktadır. 

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. O, Yesevîlik tarikatını kurmuş ve tarihte 

ilk Türk tarikat kurucusu olmuştur. O’nun, Türkler arasında özel bir yeri ve önemi 

bulunmaktadır. Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’teki şiirleri, ahlâkî motiflerde doludur. Bu 

tebliğde büyük şâir ve düşünür Ahmet Yesevî’nin birey ve sosyal hayat için önemli 

görerek şiirlerinde zikrettiği; sevgi, ilim, doğruluk, nebi ve erenleri örnek alma, nefis 

terbiyesi, takvâ, yardımlaşma vb. gibi psiko-sosyal hikmetler sunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahlâk, Ahmet Yesevî, Aşk, Hikmet, Yardımlaşma. 

 

 

Psycho-Social Wisdoms In The Poems Of Ahmad Yasawi 

 

ABSTRACT 
 

Human life essential is a need for the society. People living alone alone is unthinkable. 

Because human social entity. There are various values, norms and Institutions which cause 
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the emergence and keep the the continuation of individuals and societies. Psycho-social 

factors are important in terms of the appreciation and a person's place in society. Moral 

virtues of the individual and society that are based most robust and psycho-social factors. 

In poems Khoja Ahmad Yasawi (d.562/1166), religion and moral values are counted 

among such values which are wisdom in the society. Yasawi was a prominent Turkish 

Muslim scholar who was born in Sayram, Kazakhstan in the second half of XI century. His 

understanding and the teachings of religion helped Turkish tribes to protect their Muslim 

identity throughout history to the present time and contributed them to practice a sound 

religious and moral life. He was also known as “Pir-i Turkistan” and "Haja-i Turkistan" 

due to his wide influence on religious understanding and beliefs of people in Central Asia, 

the Caucasus, the Balkans and Anatolia. Ahmad Yasawi is the founder of the sect of 

Yasawilik, and he is also considered as the first Turkish sect founder. He has a special 

place and importance among Turks. Yasawi dervishes contributed to the acceptance the 

Islamic religion of the people of Central Asia and Anatolia. The poems of Yasawi in the 

Divan-ı Hikmet are full of morality motifs. In this communiqué offers, sustains individuals 

and communities psycho-social factors and moral virtues of poems the great poet and 

philosopher Khoja Ahmad Yasawi. 

 

Key words: Morality, Ahmad Yasawi, Love, Wisdom, Assistance.  

 

 

2. GİRİŞ  

 

Fert ve toplum bazında yapılabilecek fiiller, insan ve toplum hayatını oluşturlar. İnsan, 

yaşayabilmek için çevre ve topluma ihtiyacı olduğu gibi dînî-ahlâkî hayatı için de topluma 

ihtiyacı vardır (Gazâli, 1974; İbn Haldûn, 1988). Sosyal bir varlık kabul edilen insanın 

(Fârâbî, 1995) maddî anlamdaki beslenme, korunma, sağlık ve barınma vb. 

gereksinimlerinin yanında ahlâk, doğruluk, güven, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi 

psiko-sosyal ihtiyaçları da bulunmaktadır (Fârâbî, 1994). Bunların yerine getirilmesi 

bireyleri, âileleri ve dolayısıyla toplumları mutlu ve huzurlu kılabilecektir (Fârâbî, 1995ª; 

Güngör, 1995).  

Türk-İslâm kültüründe bireylerin toplum ilişkileri daha çok “ahlâk” ve “adâb” terimleri 

etrafında algılanır. Ahlâk; bireyin mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya 

konan irâdeli davranışlar bütünü olarak kullanılırken (Çağrıcı ve ark., 1989), edep ve âdâp; 

ahlâkî, gelenek ve görenek, toplum muâşeret kuralları yani her türlü sosyal ilişki ve hayatın 

diğer bütün alanlarına dâir bilgiler ve en uygun davranış tarzlarıdır (Çağrıcı ve ark.,1994). 

Birey ve toplum hayatının devamını sağlayan çeşitli değerler, normlar ve kurumlar, psiko-

sosyal hikmetler kişinin toplumda bir yer ve değer kazanması açısından önemlidir. Manevî 

değerler, birey ve toplumun en sağlam ve temeli olan psiko-sosyal etkenler olduğu 

söylenebilir (Günay, 2000).  

Bireylerin ve sosyal kurumların eğitim ve kültür hayatındaki önemine, erdemli davranışlar 

içinde bulunmasına büyük önem veren büyük şâir ve düşünür Ahmet Yesevî, şiirlerinde 

sosyal hayatın ve olayların izleri görülebilir. O’nun şiirlerinde din ve ahlâk bu çerçevede 

toplumsal işlev gören hikmetler arasında yer alır. Anadolu Türk İslâm medeniyetinin ihyâ 

ve inşasında büyük bir öneme hâiz âlimlerden biri olan Yesevî, XI. yüzyılın ikinci 

yarısında Kazakistan’ın Sayram şehrinde dünyaya gelmiş, Büyük Selçuklu Devleti'nin son 



 

 

 

 

Sayfa | 842 

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. O’nun din anlayışı ve öğretileri, tarih boyunca Türk boylarının Müslüman 

kimliklerinin korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları olmuş, sağlam 

bir dînî ve ahlâkî hayât sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar sürdürmüştür 

(Attar, 1984; Ocak, 1992).  

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

dininin temel prensiplerini, ahlâk merkezli din anlayışını, kendi adıyla anılan Yesevîlik'in 

âdâp ve erkânını "Hikmetler" adı verilen hece veznindeki manzûmelerle 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 düşünceleri yetiştirdiği öğrencileri 

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

tarikata “Yesevîyye” denildiği gibi kendisine “Sultan” lakâbına nisbetle “Sultâniyye”, cehrî 

yani açıktan zikir yapmalarından dolayı “Cehriyye”, müntesiplerinin çoğunun Türkler 

olmasından dolayı “Silsile-i Meşâyih-i Türk” de denilmiştir. Orta Asya, Kafkaslar, 

Balkanlar ve Anadolu Türkleri’nin dînî anlayış ve inançlarında geniş tesirler icrâ ettiğinden 

“Pîr-i Türkistan” ve "Hâce-i Türkistan" ünvânlarıyla anılmıştır (Tosun, 2013).
 
 

Anadolu'da aradan geçen yüzyıllara rağmen Ahmet 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 görüşleriyle Türk kökenli insanların dînî hayâtını asırlardır 

etkilemiştir. Bu tebliğde büyük şâir ve düşünür Ahmet Yesevî’nin fert ve toplumları ayakta 

tutan psiko-sosyal hikmetleri sunulmaktadır. 

 

2. DİVÂN-I HİKMET 

 

Bu çalışmada Yesevî’nin özellikle “Divân-ı Hikmet”te bulunan şiirlerinden yola 

çıkılarak kendisinin birey ve toplumlar için önem verdiği psiko-sosyal unsurlar ve 

zikrettiği bazı değerler akademik bir tarzda incelenip araştırmacı metodla çıkarılan 

bulgular ilkeler tarzında sunulmaktadır. Yeri geldikçe diğer eserlerindeki görüşlerine 

de yer verilmiştir. Yesevî'nin din ve ahlâk menşeli şiirlerine "Hikmet", hikmetlerin 

toplandığı kitaba da “Dîvân-ı Hikmet” adı verilir (Eraslan, 1994). Diğer önemli eserleri; 

“Fakrnâme”, “Risâle der Âdâb-ı Tarîkat” ve “Risâle der Makâmât-ı Erba‘în”dır (Tosun, 

2015). 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 ve diğer risâleler ise 

sadece sofilere hitap etmektedir (Güzel, 2007).  

Ahmet 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 sâde 

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

yükselişinde önemli katkı sağlamış, gönüllere girmeyi de başarmıştır. Âyet ve hadisin 

anlamını bilen Türklerin her bir hakikatini gönülden kabulü ve baş koyup boyun bükeğini 

belirten Yesevî bunu şöyle dile getirir;  
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Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçe'yi, 

Âriflerden işitsen açar gönül ülkesini, 

Âyet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur, 

Anlamına yetenler yere koyar börkünü. 

Miskin, zayıf Hoca Ahmet yedi ceddine rahmet, 

Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe'yi. (Hikmet-71) 

 

Dîvân-ı Hikmet’in yazma ve basma nüshalarında bulunan hikmetlerde Kul Hâce Ahmet, 

Hâce Ahmet, Miskin Ahmet, Yesevî gibi mahlaslar kullanıldığı görülmektedir (Eraslan, 

1994). Hikmetlerde işlenen konular Allah inancı, nübüvvet, Peygamber’e bağlılık, kıyamet 

halleri, cennet ve cehennem tasvirleri, dervişlerle ilgili ders verici menkîbelerdir. Yesevî, 

hikmetlerindeki millî ve dinî değerleri birleştirici fikirleriyle Türklere İslâm’ı sevdirip 

dinin canlı olmasını sağladığı söylenebilir (Eraslan, 1994). 

Divân-ı Hikmet, el-Hâcc Hasan Şevkî tarafından 1909 yılında Osmanlı Türkçesine tercüme 

edilmiş ve İstanbul’da Hürriyet Matbaası tarafından “Terceme-i Divân-ı Ahmet Yesevî” 

adıyla 2 cilt halinde yayınlanmıştır. 1983 yılında Kemal Eraslan tarafından “Divân-ı 

Hikmet’ten Seçmeler” ve Hayati Bice tarafından “Divân-ı Hikmet” adıyla yayınlanmıştır 

(Bice, 1993). Divân-ı Hikmet’e, birey ve halkı dînî-ahlâkî olarak eğitmek için Yesevî 

tarafından söylenmiş hikmetli sözlerin bir araya getirildiği bir eser gözüyle bakılabilir. 

Hikmet söylemek ve hikmet söyleyerek toplumları eğitmek, Pir-i Türkistan’a ve onun 

yolundan gidenlere özgü bir yöntemdir. Yöntemin form olarak kökleri ise İslam öncesi 

Türk Edebiyatına dayanmaktadır (Tosun, 2016).  

Hoca Ahmet Yesevî’ye atfedilen “Fakrnâme” ile diğer iki risâlede onun dervişleri 

tarafından düzenlenip derlendiği de söylenebilir (Köprülü, 1993; Güzel, 2007). Fakrnâme, 

sanki Divân-ı Hikmet‘in mukaddimesi gibidir. İçerik itibariyle; tarikat adâbı, usûlü ve 

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

makam’ı açıklamaktadır. Edebiyatımızda Fakrnâme geleneği, Ebu’l-Hasan Harakânî 

(ö.425/1033) ile başlamış, Ahmet Yesevî ve Âşık Paşa (ö. 733/1332) ile devam etmiştir.  

Fakrnâme'nin Dîvân-ı Hikmeti yazmalarının hiçbirinde bulunmaması, Yesevî tarafından 

kaleme alınmadığını, daha sonra Dîvân-ı Hikmeti 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 Ahmet Yesevî’nin Fakrnâmesi adıyla, Öncü Kitap, Ankara, 2007 tarihinde de 

basılmıştır (Güzel, 2007; Oral, 2017). “Risâle der Âdâb-ı Tarîkat” ve “Risâle der 

Makâmât-ı Erba‘în” adlı eserleri de Ahmet Yesevî Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır 

(Tosun, 2015). 

Hikmet, beşeri gücün elverdiği ölçüde, insanî nefsin, kavramları tasavvur etmesi, nazarî ve 

amelî gerçekleri tasdik etmesi neticesinde kemâle ermesidir (İbn Sina, 1953). Hikmet 

genellikle ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisi, varlıkların var oluş amaçlarının kavranması, 

sebeplerle bunların sonuçları arasındaki ilişkilerde ilâhî irâdenin rolünün keşfedilmesidir 

(Cebecioğlu, 2004). Tasavvuf literâtüründe görüntünün ötesi, içyüzü, sır perdesi manasına 

gelen hikmet; ilâhî sırların bilinip kavranmasıyla, bütün hal ve hareketlerde isabetli olup 

itidâl üzere bulunmak, bireyleri ve toplumları dünya ve âhirette huzur ve mutluluğa 

ulaştıran hakikatler manasında da kullanılmaktadır (Kuşeyrî, 2009).  
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Yesevî’nin şiirlerdeki dînî motifler, göçebe halinde yaşayan Türk toplulukları tarafından 

anlaşılmasına, dinin ve Türk kültürünün benimsenip yaygınlaşmasına dolayısıyla Anadolu 

Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin ihyâ ve inşasına büyük katkı sağladığı söylenebilir. 

O’nun şiirleri, o dönem Türk toplumlarında dînî, itikadî ve ahlâkî anlayışını öğrenmemize 

de katkı sağlamaktadır. Birey ve toplumlara yönelik hakikatleri anlattığı şiirlere 

“Hikmetler” diyen Yesevî’nin şiirlerindeki hikmet mirasının hatırlanması ve anlaşılması ile 

hakikat nurunun daha fazla insana ulaşması bakımından önem arzetmektedir.  

Gâyemiz O’nun hikmetlerini idrâk edebilmek; akıl, imân, erdem ve aşk ile âleme 

bakabilme ve Türk-İslâm medeniyetinin temel taşlarını gelecek nesillere aktarımını da 

kolaylaştırmaktır. 

 

2. HİKMETLERDE PSİKO-SOSYAL UNSURLAR 

 

Ahmet Yesevî’nin şiirlerinde fert ve toplulukları ilgilendiren ahlâkî erdemler  belirgin 

bir şekilde işlenmektedir. O’nun şiirlerinde birey ve toplumların temel eğitimi ile 

sosyal hayatta önemli görerek zikrettiği; sevgi, aşk, ilim, doğruluk, nebi ve erenleri 

örnek alma, nefis terbiyesi, takvâ, yardımlaşma vb. gibi psiko-sosyal hikmetler 

sıralanabilir. 

 

1.1. Toplumsal İletişimde Merhamet ve İçtenlik; Sevgi ve Aşk 

 

Ahmet Yesevî’ye göre kardeşlik temelinde sevgi, birey ve toplumların en çok muhtaç 

olduğu bütünleştirici, kaynaştırıcı ülfet unsuru olarak işlev yapar. O, insanların fıtratlarında 

bulunan sevgi, aşk ve muhabbet, ortak değerler olduğunu belirtir. Dolayısıyla toplumun 

bütün katmanlarına insanın hoşgörü, merhamet, yumuşaklığı sevmesinden ötürü sevgiyle 

yaklaşılmasını istemektedir. Belki de sevgi bu âlemin yaratılış sebebidir. Yerçekiminin 

birleştirici gücü, atom içindeki elektron ve protonların atomla ilişkileri vs. hep sevginin 

fiziksel dünyadaki belirtileri diye yorumlanagelmiştir (Kindî, 1998; Uludağ ve ark., 2005).  

Sevgi temelinde fertlerden oluşan toplumlarda huzur ve mutluluk olur. Sevginin bittiği 

yerde ayrışma ve çatışma vardır (Gustav, 1999). Bu sebeplerden muhtemeldir ki Yesevî 

düşüncesinde sevgi ve aşk önemli bir yer tutar. O, sevgi temelinde hayata bakışın ve aşkın 

bireyleri ve toplumları nasıl olgunlaştıracağını her fırsatta dile getirir. Bireyin aşk cevherini 

almasını ve hızır gibi toplumdaki bireylerin dertlerine giderici ve yardımcısı olmasını ve 

ölü ruhları diriltmesini önermektedir; 

 

Aşk denizine dalan âşık cevher alır,  

Heveskârlar aşıkım deyip yolda kalır. 

Değme câhil, hamtamalar neyi bilir?  

Cevher alan gerçek âşıklar derya olur.  

Gerçek âşıklar daima diri, ölmüş değil;  

Ruhları yer altına girmiş değil; 

Zâhid âbid bu mânâyı bilmiş değil; 

Gerçek âşıklar ahalinin Hızır’ı olur. (Hikmet-164) 

 

Darda kalanların yardımına koştuğuna inanılan Hızır gibi insanların ihtiyaçları için 

didinen, gayret gösteren kişiler Allah’a gerçek mânâda inanan kişilerdir. Allah’ın 
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rahmetiyle aşkı yarattığını söyleyen Yesevî, gönlü aşk/imân dolu olanların başına gelen 

belâ ve musibetlere karşı sabırla imtihan ettiğini söyler. Allah hastalık ve sıkıntıları, 

hikmetinin bir tezâhürü olarak, kullarından azâde kılmamış, hatta en büyük belâ ve 

musibetlere duçâr olan Peygamberler olmuştur (Buhârî, 1981, Merda 3).  

Çünkü onlar birey ve sosyal hayat konusunda örnek oldukları gibi kötülüklere ve 

musibetlere sabır konusunda da insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberlerden sonra büyük 

belâ ve musibetler de Allah dostları yani gerçek mânâda Allah’a inanan ve O’na güvenen 

kullarının başlarına gelmektedir (Buhârî, 1981, Merda 3). Yesevî’ye göre rahmetle 

yaratılan aşk yoluna giren, başa gelen zahmete sabretmeli, nimete de şükretmelidir. 

Allah’ın rahmetini ummalı, başa gelen her türlü zahmeti rahata çevirebilmelidir;  

 

Mü’min kula yakındır rahmetlerin, 

Âşık kula rahattır zahmetlerin, (Hikmet-204) 

Allah söyledi: "Rahmetimden aşkı yarattım", 

Onun için âşıkları çok ağlattım, 

Derd ve belâ, mihnetlere bel bağlattım, 

Belim bağlayıp aşk yolunda ölmeyim mi?  

Hak Teâla rahmet ile bana baktı, 

Rahmet suyu gözlerimden dinmeden aktı, 

Âşıklara aşk çakmağını yakıp çaktı, 

Hak teala selam söyledi yananlara, 

Kanlar döküp iki gözünü oyanlara, 

Canı cana ekleyip yürüyenlere. (Hikmet-188) 

 

İnsanların kavga için değil yaratıkları sevip tefekkürle hikmetleri idrâk için yaratıldığını 

söyleyen Yesevî, bireylerin gönüllerini kavga ve didişmeyle değil sevgi örgüsüyle ve 

doğrulukla kazanılmasını böylece huzur toplumu oluşturulmasını istemektedir. O’na 

insanın imân dolu gönül, arş gibi yüce ve aşk merkezidir ve çok değerlidir; 

 

Arş istesen, mü’min kulun gönlü içinde, 

Aşk dilesen, mü’min kulun gönlü içinde, 

Görür olsan, mü’min kulun gönlü içinde. (Hikmet-216) 

 

Yesevî, ferdin sevgisi öncelikle Yaratıcı’yı ve O’nun insanlığa gönderdiği hikmetli işler 

yapan nebilere olmalıdır. O, imânın tadına ancak Allah ve resûlünü sevmekle 

varılabileceğini ifade ederek sevgi ile imânı birbirine birleştirir. O’nun imânı Allah’ı 

birlemekle başlayan aşk imânı yani “tahkikî imân” veya “hakiki imân”dır (Mâtüridi, 2005: 

Ersoy, 2009). Böyle imân sahibi bir insan, hem dünyasını hem de âhiretini cennetlere 

çevirecek bir güce sahiptir. Yesevî, bu imânla Allah sevgisi ve aşkını “bana Sen gereksin” 

diyerek dile getirir;  

 

Aşkın eyledi şeyda beni, cümle âlem bildi beni, 

Kaygım sensin gece gündüz, bana Sen gereksin. 

Gözüm açtım seni gördüm, bütün gönülü sana verdim, 

Söylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin, 

Gönlümde hem canımdasın, bana Sen gereksin. 
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Ben kulunum sen sultanım, bana Sen gereksin. 

Mecnûnlara Leylâ gerek, bana Sen gereksin. 

Hoca Ahmet benim adım, gece gündüz yanar odum, 

İki cihanda umudum, bana Sen gereksin. (Hikmet-35) 

 

Ahmet Yesevî düşüncesinde Yaratıcı Allah nebisi Hz. Muhammed’i sevmiş ve sevgi 

ekseninde toplumlara göndermiştir. Allah’tan sonra sevgiye lâyık olan da herhalde O 

olmalıdır. Bu hakikâtı 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 dergâhına layık. (Hikmet-39) 

 

Yesevî, nebilerin hikmet olan öğretilerine bağlılığını, Hz. Muhammed'in vefat yaşı olan 63 

yaşından sonraki ömrünü yer altında yaptırdığı bir hücrede geçirerek göstermek ister. 

Allah’ın habibi Hz. Muhammed ile Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin dünyadaki 

ömürleri 63 olduğuna göre 63’den sonraki hayat beyhûdedir. Belki o, nebiye olan 

saygısından ve aşırı sevgisinden tasavvufî düşüncesine göre böyle algılamış olabilir. 

Yesevî, sözleri ve fiilleri hikmet olan Hz. Muhammed’e bağlılığını her fırsatta belirtir ve 

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

 

Sünnetlerini sıkı tutup ümmet oldum,  

Bâtın mızrağı ile nefsi deştim ben işte.  

Ey dostlar, kulak verin söylediğime,  

Ne sebepten altmış üçte girdim yere, 

Pir-i kâmil Hakk Mustafa, şüphesiz bilin, 

O sebepten altmış üçte girdim yere. (Hikmet-1, 2) 

 

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

O'nun insanlara ve topluma yani kendisine inanan ve seven insan toplulukları denilebilen 

ümmete karşı o eşsiz şefkati ve düşkünlüğüdür. O’nun bu erdemli, hikmetli psiko-sosyal 

tutum ve davranışları örnek alınmalı ve kişi hayatında O’un sünnetlerini içtenlikle tatbik 

edilmelidir ki dünya ve âhirette huzûr ve mutluluğa ulaşabilsin; 

 

Ümmeti için özünü yaktı, ümmet olsan bu sözleri anlarsın.  

Ağlamaktan yüzü gözü şişti, ümmeti için kaygı, sıkıntı çekti, 

Ey dostlar, bunu bilen ümmet hani?  

Ümmet olup Resul'ün değerini bildiniz mi?  

Beden ve ruhunuzla sünnetlerini yaptınız mı?  

Onun için ağlayıp inlediniz mi? (Hikmet-38) 

Horluk çekip Hak Mustafa ümmet dedi,  

Âsi cefa edici ümmetinin tasasını çekti. (Hikmet-79) 

 

Yesevî, aşkı nefsi kemâle erme ve hakikatleri kavrama olarak açıklar. Böyle aşk gönlüne 

giren kişinin gece gündüz bunun sarhoşluğuyla hayran olacağını, karanlıkları aydınlığa 
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dönüştürebileceğini ve hakkı bulmaya yani Allah’ın rızasına erebilmek için hiç ara 

vermeden çalışabileceğine işâret etmektedir;  

 

Aşk tecelli eylese kimin vücûdunda, 

Ne yapacağını bilmeden gece-gündüz hayran olur. 

Zikri fikri Hak visali olur sürekli, 

Küçük çocuk gibi iki gözü giryan olur. (Hikmet-165) 

 

Evrende olan sevgi ve aşkın tecellisini idrâk eden gönlün Hakk’ın merhametini hayranlıkla 

seyredeceğini belirten Ahmet Yesevî, insanların fıtratlarındaki ortak değerler olan; sevgi, 

aşk ve muhabbetin toplumun bütün katmanlarına hoşgörü, merhamet ve yumuşaklık 

şeklinde davranışlara yansıtılmasını istemektedir. 

Bireyin aşk cevherini almasını isteyen Yesevî’nin düşünce dünyasında toplumun her bir 

katmanında iletişimi sağlayan içtenlik, sevgi ve aşk; temelinde bireyleri eylemlere yönelten 

bir karakter yapısıyla toplumsal iletişimde merhameti, içtenliği ve kardeşliği sağlayan 

psiko-sosyal hikmetlerden olduğu söylenebilir. 

 

2.2. Sosyal Hayatın Can Damarı; İlim ve Doğruluk 

 

Niyetin, söz ve davranışların gerçeğe uygun olması demek olan toplumun can damarı; ilim 

ve doğruluk olduğunu dile getiren Ahmet Yesevî’nin düşüncesinde birey ve toplum 

hayatının her alanında çok öneme hâiz sosyal hikmetlerdendir. Âlimler, bildiklerini hem 

kendileri hem de insanlar için yararlı kıldıkları oranda ilim onlar için bir üstünlük kabul 

edilir. Yesevî’ye göre toplumda doğruluk üzere olan ilim sahibi âlimlere değer verilmeli, 

cehâlet ve câhillik ise yerilmelidir. Âlimlerin de toplumsal iletişiminde öncelikle gönlünde 

ve dilinde sevgi olmalıdır. O, “Ahmet sen hem âşık ol, sıdkın ile sâdık ol” (Hikmet-97) 

diyerek kendine doğruluğu telkin etmekte, toplumda problemleri çözen âlimlere değer 

verilmesini de istemektedir; 

 

Âlimi tut izzet, eyle ikrâm,  

Âlimi Kur’ân içre öğer, dostlar. 

Âlimler açar cümle müşkülâtı,  

Câhiller cehlini kim döker, dostlar.  

Doğru-yanlışı beyanını âlim bilir,  

Helâl-haram farkını avam nereden bilir? 

Âlimlerden avamiler çok fayda olur,  

Bu dünyada iyi adını edinir, dostlar. (Hikmet-171) 

 

Cehâlet, nefsin bilgiden boş olması, gerçeğin dışında bir şeye inanma, bir konuda 

yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapmasıdır. İlmin, doğru ve gerçek olanın, 

yapılması gerekenin zıddı olan cehl, bir şeyi bilmemek ve olduğu durumun aksine olan 

inanç diye de tanımlanır (Cüveynî, 2010). Âlîm, hakkıyla ve iyi bilen, her şeyi bilen, hiçbir 

şey kendisine gizli kalmayan kişidir (Isfehânî, 1992; Topaloğlu ve ark. 2010).  

Âlim ile toplumu örneklerle karşılaştıran Yesevî, toplum ten, âlim ise içindeki candır. Her 

bir âlimin yüz bin kişiye denk olabileceğini söylemesi O’nun ilme ve âlime değer 

vermesini gösterdiği gibi âlimin toplumdaki fonskiyonunun önemine de işâret etmektedir;  
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Câhil avam âlim sözünü hiç dinlemez,  

Değme câhil özünü hiç anlamaz. 

Âlimi Allah avama denk eylemez,  

Her âlim yüz bin avama yeter, dostlar. 

Olmasa âlim avam neye yarar,  

Kılmaz idi yer ve gök, âlem bakar. 

Kılmışı için âlim günah görür,  

Gök tarafına aşmaz yerde durur, dostlar. 

Din ve dünya âlim ile olur hâsıl,  

İbadet kılsa kabul, Hakk’a vasıl. 

İtikad kıl, gerek olsa temiz nesil,  

Gerçek âşık bir söze baş eğer, dostlar.  

Avam tendir âlimdir tende can gibi,  

İns ve cinde âlim melek, câhil İblis gibi,  

Âlimleri hor görmek değildir revâ,  

Hor görmez o hem yine yer-gök, hevâ, 

Nice ki fakir, miskin o bi-nevâ,  

Âlimi hor görmeyin asla dostlar. 

Âlimi seven mü’min yüzü apak,  

Sorgusu yok günahından inkâr dostlar. 

Hoca Ahmet’e ilham verdi söylesin diye,  

Her âlimin değerini bilsin diye, 

Her kim bilse, bunu amel kılsın diye,  

Âlim izzetin kılan cennet girer dostlar. (Hikmet-171) 

 

Ahmet Yesevî, gerçek, doğru hikmet ve hakikat ehli âlimlere değer verdiği ve değer 

verilmesini önerdiği gibi bilgisiz, konuyu bilmeyen âlim geçinen kişileri de birey ve 

toplumlara verebileceği zararı nedeniyle eleştirmektedir; 

 

"Fel ya'lemun-el alimün"i okur âlim,  

Anlamını bilmeden onun olur zâlim. 

Anlamını anlayanların giysisi aba,  

Öyle âlim, gerçek âlim olur dostlarıma. 

Âlimim diye kitap okur anlamını bilmez,  

Çoğu âyetin anlamını asla bilmez 

Büyüklenme, ben-benliği dini tutmaz,  

Âlim değil câhildir dostlarıma. 

İlim iki inci beden ve cana rehberdir,  

Can âlimi Hazretine yakındır, 

Muhabbetin şarabından içer,  

Öyle âlim, gerçek âlim olur dostlarıma. (Hikmet-83) 

 

Toplum ilişkilerinde doğru davranmayan câhil insanlar, yalancı, sahtekâr, ikiyüzlü 

sıfatlarla anılırlar. Sözlerin hikmetini anlamayan câhiller, doğru sözleri yanlış anlarlar, 
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yanlıklıklara meydan verip toplumda cehennem hayatı gibi huzursuzluklara sebebiyet 

verebilirler. Bu yüzden Yesevî, câhillerin toplumda itibar edilmemesini istemektedir;  

 

Ey dostlar câhil ile yakın olup,  

Bağrım yanıp candan doyup öldüm işte. 

Doğru söylesem eğri yola boynumu çeker,  

Câhil ile geçen ömrüm nar sakar,  

Câhil olsan cehennem ondan çekinir,  

Câhil ile cehenneme doğru kılmayın sefer,  

Câhiller içinde yaprak gibi soldum işte. 

Câhillerden yüzbin cefa gördüm işte. (Hikmet-14) 

 

Yukarıda da açıklandığı gibi Yesevî, Hz. Peygamber’in 63 yaşında vefat etmesinden dolayı 

kendisi de 63 yaşına geldiğinde yer altında yaptırdığı hücreye girmiş, bir daha çıkmamıştır. 

Bunun bir diğer sebebinin toplumdaki câhillerin yaptıkları olduğunu dile getirmektedir. 

Hikmetleri anlamayan, hakikatlerin kadrü kıymetini bilmeyen, muhtaçlara yardım etmeyen 

niteliklerle cehâleti ve câhilleri yermektedir; 

 

Yer altına kaçıp girdim câhillerden,  

Elim açıb dua isteyib merd kişilerden, 

Garib canım yüz tasadduk bilgelerden,  

Bilge bulmayıp yer altına girdim işte. 

Câhilleri benden sorma göğüsüm çıka,  

Hakk'dan korkub yas tutsam güler kahkahayla, 

Ağzı açık nefsi ulu misli lakka,  

Câhillerden korkup Sana geldim ben işte. 

Birşey umma câhillerden kadrini bilmez,  

Karanlık içinde yol şaşırsan yola salmaz, 

Boyun büküp yalvarsan elini tutmaz,  

Câhilleri şikayet ederek geldim ben işte. (Hikmet-14) 

 

Cehâlet karanlıklarından aydınlığa yani ilme yönelmek esastır. Câhillerden güzel bir söz 

işitmediğini dile getiren Yesevî, âyet ve hadis hikmetlerini anlamayıp kabûl etmez, 

dinlemez diyerek câhilleri eleştirir, toplumda câhillerin yaptıkları yüzünden içinin dert ve 

gam ile dolduğunu dile getirir; 

 

Önce-sonra iyiler gitti kaldım yalnız,  

Câhillerden işitmedim bir güzel söz 

Bilge gitti câhiller kaldı çektim üzüntü,  

Yolu bulamayıp şaşkın olup kaldım ben işte 

Ayrılık yarası ezdi bağrımı hani dert ortağı,  

Bilge toprak, câhillerin göğüsü yüksek, 

Âyet, hadis beyan etsem beğenmez,  

Göğsümü deşiniz derd gama doldum işte. (Hikmet-14) 
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Ahmet Yesevî, gönlünde âyet, hadis ve Kur’ân hakikatlari, hikmetleri olan âlimlerin birey 

ve toplumlara yararlılıklarından dolayı cennette olacağına da işaret etmektedir; 

 

Cennet der: "Ben üstün, âlim kullar bende var,  

Âlimlerin gönlünde âyet, hadis, Kur’ân var"
 
(Hikmet-143) 

 

Sevgi ve aşk temelinde ilim ve doğrulukla yoğrulmuş bireylerden oluşan toplumlarda 

huzur ve mutluluktan söz edilebilir. Aslında doğruluk dinin, imânın, içhuzurun, dünya ve 

âhiret mutluluğunun da kaynağıdır (Alper, 2013). Yesevî, mü’minin yalancı olmaması 

gerektiğini, doğru-dürüst olan kula Hz. Muhammed’in “ümmetim” diyerek şefaat 

edeceğini yani âhirette cennete girmesi için yardımcı olacağını söylemektedir;  

 

"El-kezzabu lâ ûmmeti" 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) 

 

Zulme uğrayan kardeşine yardım etmek iyi şefaat, fesada, kötülüğe yardım etmek de kötü 

şefaata örnek olduğu, sosyal ilişkilerde rütbe, makam, nüfûz vb. gibi konumlarda diğer 

varlıklara yardımın yani şefaatin karşılığının dünyada ve âhirette olacağıdır. Âlimlere göre 

birey, günâh işleyerek değil, daha çok sosyal hayatta doğruluk ve iyiliklerin yapılması 

vesilesiyle psiko-sosyal yönü ağır basan şefaate hak kazanabilir. Allah’ın razı olduğu 

doğruluk ehli kimselerin yani melekler, peygamberler, şehitler vs. Allah’ın izniyle şefaat 

hakkı olabilecektir (Mâtürîdî, 2005; 2005a; Nesefi,  2004; Râzî, 1978).  

Toplumsal hayatta iyilik ve güzelliklere aracı olma, yoksul, yetim ve kimsesizlerin 

ihtiyaçların giderilmesine yardım ve aracı olma vb. psiko-sosyal tutum ve davranışların 

şefaata hak kazanabileceği düşünüldüğünde şefaatin sosyal ilişkilerde önemli bir işlevi 

olduğu söylenebilir. 

Doğruluğun olmadığı yerde huzur, sükûn ve mutluluktan eser kalmaz. Bir toplum içinde 

doğruluk olmazsa, o toplumun fertleri arasında ülfet, muhabbet, huzur ve güvenin 

varlığından da söz edilemez. Yalan söyleyeni çok olan bir toplumdan iftiralar, 

düşmanlıklar ve anlaşmazlıklar hiç eksik olmaz. Bu hakikâtı Yesevî şöyle dile getirir;  

 

Dili ile ümmetim diye yalan söyler,  

Kişi malını almak için saçma-sapan sözler,  

Halini burda bırakıp haram gözler,  

Câhillere bu sözleri diyesim gelir. (Hikmet-49) 

 

İlim ve doğruluk ve doğru söylemek fert, âile ve toplumu kaynaştırır (Şahinkaya, 1979). 

Yesevî’nin düşüncesinde doğrulukla yapılan iyiliğin, huzur ve mutluluğun temeli, fert, âile 

ve toplum hayatının düzeni de doğru davranışlarla mümkün olabilmektedir.  

İlmiyle âmil olan âlimleri esenlik ve mutluluk yurdu denilen “Darü’s-Selâm” adlı cennette 

gördüğünü söyleyen Yesevî, rüşvet yiyen savcı ve hâkimleri de “Sakar” adlı ateş ve 

azaplarla dolu cehenneme gireceğini işaret etmektedir. Haksız fetvâ verenleri de cehennem 
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üzerinde kurulu sırat köprüsünde hesabını zor verdiğini imâ eden Yesevî, zâlim olanları ve 

yetimlerin gönülleri kıranları da cehennemliklerin amel defterini sol yönden veya 

arkasından aldığı gerçeğini hatırlatmaktadır (Hakka, 69/19-25; İnşikak, 84/7-12).  

Bu sözleriyle Yesevî, ilim ve doğrulukla psiko-sosyal tutum ve davranışlarıyla dünyayı 

huzur ve mutluluk cennetlerine, doğruluktan ayrılıp haksız fetva veren, rüşvet, 

kayırmacılık, haksızlık yapanların da bu fiilleriyle dünyayı yani toplum hayatını da 

cehenneme çevirebileceğine işâret etmektedir; 

 

Âmil olan âlimler, yola giren âsiler,  

Öyle âlim yerini Dâru's-selam’da gördüm. 

Kadı olan âlimler, para-rüşvet yiyenler,  

Öyle kadı yerini sakar ateşinde gördüm. 

Müftü olan âlimler, haksız fetvâ verenler,  

Öyle müftü yerini Sırat köprüsünde gördüm. 

Zâlim olup zulmeden, yetim gönlünü ağrıtan,  

Kara yüzlü mahşerde, kolunu arkada gördüm. (Hikmet-53) 

 

Buna göre ferd ve toplum hayatında itidal ve dengi unsuru olan ilim, doğruluk ve adâlet, 

başkalarının gelişigüzel istek ve telkinlerinden etkilenmeyen istikrarlı bir doğruluk ve 

ahlâk kanununa itaatla gerçekleşen ruhî denge ve ahlâkî kemâl olabilmektedir. Bireyin 

adâlet ve sevgiyi hem kendi içinde hem de çevresinde etkinleştirip insanlığa aykırı yapılara 

karşı durduğu ve Yaratıcının gücüne sımsıkı bağlandığı, huzurlu ve güvenli bir yaşantıyı 

gözettiği imanda tekâmül evresidir (Karacoşkun, 2004).  

Dolayısıyla Yesevî’nin düşüncesinde ilim ve doğruluk, birey ve toplum hayatının her 

alanında çok öneme hâiz psiko-sosyal hikmetlerden biri olduğu söylenebilir. Toplum 

katmanlarında sosyal hayatın can damarı sayılabilecek; adâlet, ilim ve doğruluk üzere olan 

ve hikmetleri temsil eden âlimlere değer verilmeli, cehâlet ve câhillik tutum ve davranışlar 

da yerilmelidir.  

 

2.3. Psiko-Sosyal Prototipler; Nebiler ve Erenler 

 

Toplumda iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışan mürşit, önder kişilerin olmasına 

önem veren Yesevî, birey ve toplum bazında örnek alınabilecek rehberler olarak 

Peygamberleri ve erenleri Hikmetler’inde zikretmekte, onların tutum ve davranışlarına 

işaret etmektedir. Yani O, şiirlerinde nebilerin yanında birçok veli, mürşid ve Allah 

dostlarının örnek alınmasını istemektedir. Veli ve mürşid manasında olan er ve erenler; 

Allah adamı, yiğit, kahraman, tecrübeli kişi, ermiş, şeyh anlamlarındadır. Kendilerine 

büyük saygı duyulan hak erleri ve erenler, Allah’ın dostluğunu kazanmış, insanlara 

rehberlik yapabilecek faziletli, fedakâr ve cömert kimselerdir (Uludağ, 1995).  

Yesevî, hikmetlerinde nebilerden sonra örnek gösterdiği arasında hulefây-ı raşidin yani ilk 

dört halife ve sahabeler olduğu gibi Allah dostları erenler de vardır. Birçok yerde bunların 

ismini vermiş, onların tutum ve davranışlarından örnek alınmasını istemiştir. Nebilerin 

gönderilmesinin hikmeti; Allah hakkında doğru, sağlam inancı insanlara bildirme ve 

kâinatta rehberliktir (Şura, 42/13). Diğer bir hikmeti de onların hayatlarından ibret ve ders 

alınmasıdır (Yûsuf, 12/111; Mâtürîdî, 2005). Çünkü onlar toplum içinde yaşamışlar, her 

birerlerinin bir geçim kaynağı mesleği olduğundan, (Paşa, 1966) sosyal hayatın içinde 
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olmuşlar, her konuda birey ve toplumlara örnek olmuşlardır. Kur’ân’da ismi zikredilen 25 

veya 28 isim dışında bu sayıdan daha çok toplum olduğundan daha birçok nebi gelmiştir. 

Yesevî bu hakikatı şöyle dile getirir;  

 

Dört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi,  

Kalmadı bu cihanda geçti hepsi. (Hikmet-104) 

 

Yesevî, Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Mûsa, Hz. Îsa, 

Hz. Yûsuf,  Hz. Yûnus, Hz. Zekeriyya, Hz. Eyyüb, Hz. Süleyman ve Hz. Lokman gibi 

nebilere şiirlerinde yer vermektedir. Örneğin Hz. Âdem’in yapılan hatadan sonra tevbe 

edebilme erdemini öne çıkartmakta ve O’nun yolundan gidebilmeyi istemektedir.  

 

Âdem Safi sünnetlerini dile alsam,  

"Yâ Rabbenâ zalemnâ" deyip feryad etsem. 

Kırlarda gözyaşımı akıtsam,  

Bir ve Var'ım beni yola salar mı ki? (Hikmet-64, 75) 

 

Psikolojik bir olgu olan hata, insan olma olgusundan meydana gelen zaafiyettir (Aydın, 

2002). Peygamberlerin de insan olma özelliğinden dolayı hata sadır olmuş, bu psikolojik 

durumun sonrası için yapılması gerekenleri toplumlara göstermişlerdir. Eğer Hz. Âdem 

küçücük hata denilen “zelle” işlemeseydi günahlar karşısında pişmanlık ve tevbe nasıl 

yapılacağı bilinmeyecekti. Allah’ın affedici niteliği isimlerinden olan; Allah’ın en güzel 

isimlerinden el-Gafûr (bağışlaması çok), el-Gaffâr (affetmesi çok), el-Afüv (affeden), et-

Tevvâb (tevbe edenleri affeden) ve el-Settâr (günah ve hataları örten, bağışlayan) vb. 

(Gazâli, 2005; Râzî, 1905) isimlerinin tecellileri de anlaşılamayacaktı. Dolayısıyla Hz. 

Âdem bu hikmetleri ve güzellikleri insanlara göstermiş olmaktadır. 

Yesevî, Hz. Zekeriyya gibi ölüme, hastalık ve musibetlere karşı Hz. Eyyüb misâli, Hz. 

Yûnus gibi denizde, Hz. Yûsuf gibi kuyuda sabredebilmeyi, Hz. Yakup gibi ağlayıp tevbe 

istiğfar edebilmeyi temenni etmektedir;  

 

Zekeriyya gibi bu başıma bıçkı koysam, 

Eyyüb gibi bu bedenime kurtu koysam,  

Mûsa gibi Tur dağında ibadet eylesen,  

Yûnus gibi denizde balık olsam,  

Yûsuf gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam.  

Yâkub gibi Yûsuf için ağlayıp inlesem, 

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

 

Ahmet Yesevî, erenler dediği davranışları ve ahlâkî özelliği ile öne çıkan Allah dostları 

mürşitlerden “erenlerin yaptıklarını yapamasan, seçkin ulular sana ne diye dua eylesin?” 

diyerek onardan örnekler alınmasını da istemektedir.  

Hz. Peygamber’in arkadaşlarından; Hz. Ebûbekir’in sadakâti, Hz. Ömer’in adâleti, Hz. 

Osman’ın hâyası ve Hz. Ali’nin cesâreti ve dostluğu yanında vefakâr eş Hz. Hatice’nin 

malını İslam yolunda dağıtması, fakir ve kimsesizlere dağıtması, Hz. Fatıma’nın kadınlara 

iffet sadakatte örnek olmasından bahsetmektedir.  
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Yesevî, Hz. Ebûbekir’in “sıddîk/doğru sözlü, doğruluktan ayrılmayan, gerçeği tasdik edici” 

özelliğinin yanında dertlere derman olan, kulluk timsali olduğunu, özünden dönmeyen, 

nefsini ve isteklerini dizginleyebilen, gâfil yatmayan, kızı Âişe’yi kendi eliyle Hz. 

Peygamber ile evlendirip toplumun önemli bir sosyal kurum olan âile oluşturmasına nebiye 

yardımcı niteliklerini sıralamaktadır;  

 

Gördüğü zaman inanan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır,  

Üstün olup dayanan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır. 

Dertleşende ağlayan, kulluğa bel bağlayan,  

İç bağrını dağlayan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır. 

Bir sözünden dönmeyen, sırrını asla demeyen,  

Gâfil olup yatmayan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır. 

Can canana kavuşturan, kızını elden veren,  

El bağlayıp yalvaran Ebâ Bekr-i Sıddîk'dır. 

Dediği sözüne yeten, nefs ve hevadan giden, 

Hak Rasul'u güçlendiren Ebâ Bekr-i Sıddîk'dır. 

Muhammed'e kayınbaba, kılmış değil hiç hata,  

Kul Hoca Ahmet tasdik eyle, mağara dostunu ayrı tut, 

Âriflikte bil sâdık Ebâ Bekr-i Sıddık'dır! (Hikmet-42) 

 

Yesevî, şiirlerinde Allah dostu sûfilerden; Hasan Basri, Arslan Baba, Bayezîdî Bistami, 

Bişr-i Hafi, Cüneyd-i Bağdâdî, İbrahim b. Ethem, Ma’ruf Kerhi, Hallâc-ı Mansûr ve Şeyh 

Şibli gibi erenlerden ve ahlâki özelliklerini de zikretmektedir.  

 

Şibli gibi âşık olup sema vursam,  

Bayezid gibi gece gündüz dinmeden Kâbe'ye varsam 

Kâbeye yüzümü sürüp ağlayıp inlesem,  

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

Bayezid gibi geceleri kalkıp özünü as. (Hikmet-97) 

 

Yesevî, Cüneyd-i Bağdadî’nin selim olup saf olduğunu, (Hikmet-48) çöller gezip  dertli, 

ihtiyaç sahibi insanlara derman olup çareler bulduğunu, İbrahim b. Ethem’in de saltanatı 

bırakıp garip, toplumda yetim ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını giderdiğini, onların gönüllerini 

mutlu ve huzurlu ettiğini söylemektedir:  

 

Cüneyd gibi çöller gezip derdler bas,  

Edhem gibi uzak olup dünyayı tep,  

Kimi görsen Hızır bilip elini öp! (Hikmet-95) 

Taht ve bahtını dışlayıp Edhem dükkân kurdu. (Hikmet-206) 

Tahtdan geçip, Rahman’ını yâd eyledi, 

Garip, yetim gönlün avlayıp, şad eyledi. (Hikmet-152 

 

Yesevî’nin saydığı erenlerin hepsinin ortak özelliği Allah dostları olmaları, sağlam akîde, 

salih amel, güzel ahlâk ve nefis muhasebesinde öncü olmalarıdır (Oral, 2017a). Yesevî, 

birey ve toplumlara örnek alınabilecek doğru ve erdemli prototipler öğretilmezse bireylerin 

kendi heva ve heveslerine göre alabilecekleri örnekler birey ve toplumları yanlış yönlere 
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çekebileceğine dikkat çekmektedir. Toplumda iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışan 

mürşit, önder kişilerin olmasına önem veren Yesevî şöyle demektedir; 

 

Akıllı isen, erenlere hizmet eyle,  

Emr-i mâruf kılanları aziz eyle,  

Nehy-i münker kılanları hürmetli eyle. (Hikmet-2)  

Garib, fakir görse göze iliştirmeyenler,  

Emr-i maruf, nehy-i münker kılmayanlar, 

Has ulular sana ne diye duâ eylesin? (Hikmet-201) 

 

İnsan, içinde yaşadığı toplumun karakterini, kendi iç benliğinin tüm boyutlarında yansıtır 

(Er, 1988; Armaner, 1980). Bu bağlamda toplumdaki iyi hareketlerin teşviki, kötü 

karakterlerin engelleme çabalarının bireyler üzerindeki etkisinin önemine işaret eden 

Yesevî’nin düşüncesine göre öğrendikleri bilgiyi çevresindekilere de öğreten, bilgisini 

hayatının bütün aşamalarında tatbik ederek toplumlarda örnek olan kişiler, içinde 

yaşadıkları toplumun maddî ve manevî yapılanmasında da önemli görevler ifâ 

etmektedirler. Bunlar insanlara rehberlik yapabilecek faziletli, fedakâr ve cömert 

kimselerdir. 

 

2.4. Bireylerin Psiko-Sosyal Ahlâk Eğitimi; Nefis Terbiyesi ve Takvâ 

 

Ahmet Yesevî’nin felsefesinde toplumda bireylerin ahlâkî eğitimi önem arzeder. Bu 

durum, temelde kalbî, mânevî ve derunî temelinin yanı sıra, onun dışa yansıması ile fiile 

dönüşen, iş ve eylem olarak bireylerin sosyal hayatta etkinliklere katılımıdır. Bu, bireyin 

ahlâkî eğitimi yani nefis/içgüdü/içben terbiyesi ile başlar. Yesevî’ye göre eğitilmiş 

bireylerden oluşan toplumlar yaşanabilecek ideal topluluklardır. Nefsin terbiyesi ve onun 

üzerinde egemenlik kurulmasının özünde önce kendine, hayata ve diğer varlıklara saygı 

söz konusudur (Râzî, 2008). Nefis denilince şer ve günahın kaynağı olan “kötü huy ve süflî 

arzuların tamamı” anlamına gelen ve kötülüğü emreden (Yûsuf, 12/53) nefis yani “nefs-i 

emmâre” anlaşılmaktadır (Mevlânâ, 2015).  

Yesevî’ye göre şeytanla eşdeğer olan bu tür nefs, bireyleri toplumda kötülüklere ileten en 

büyük belâdır. Çünkü nefsin isteklerinin sonu yoktur, doymak da bilmez, nefsin esiri olan 

bireylerin israfla evlerini süsletir, bu durum bireylerin iyi huylarını da bozar; 

 

Âhir zaman ümmetleri süslerler evlerini,  

Nefs hevaya sevinip bozar her an huylarını,  

Şan ve şefkatler ile dik tutar boylarını. (Hikmet-18) 

Allahım beni salasın öz yoluna,  

Nefs elinde harap tamam oldum ben işte. 

Fısk ve fücur dolup taşıp haddini aştı,  

Boğularak isyan içinde kaldım ben işte. 

Nefs şeytan esir kıldı Ademoğlunu,  

Develer gibi bağlayıp aldı iki kolunu. 

Ne zordur sağ ve solu bilmeden yolunu,  

Vah ne yazık hasret ile gideceğim ben işte. (Hikmet-18) 
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Nefse, “zor yokuş”, “dağ”, “yaban kuşu”, “kâfir”, “kötü” gibi ad ve niteliklerini veren 

Yesevî, nefsi sahibinden hiç ayrılmayan, her dediğini yapan, devamlı ödül bekleyen 

köpeğin özelliklerine de benzetir; 

 

İt nefsini öldürür, kızıl yüzünü soldurur,  

Nefsim benim ateş gibi yanıp yolumu kesti,  

Yüz bin türlü yemek isteyip dükkan kurdu.  

Ağzını açıp her kapıya beni sürdü,  

Himmet versen köpek nefsimi yakalasam ben. (Hikmet-51, 98) 

 

Yesevî’ye göre bireyin nefisle mücadelesi ve onu eğitimi hakikat sırrını bilmenin de temel 

şartıdır. Nefsin ölü, gönlün diri olması melek niteliği ile açıklayan Yesevî, nefsi 

eğitebilenlerin hikmetlerden nasibi olabileceğini belirtir; 

 

Nefsi ölü gönlü diri sanki melek,  

Böyle olmadan sırdan nasip alsa olmaz. (Hikmet-123) 

Ârif odur, Hak emrini yerine getirse,  

Mâsivâdan nefsini çekip has eylese. (Hikmet-211) 

 

Toplumda birine kin besleyen bireyin sahip olduğu imkânlardan dolayı onu kıskanması ve 

bu kıskançlığın süreklilik kazanması, o kişiyle normal iletişimini kesmesi, aleyhinde kötü 

sözler söylemesi, zararlı faaliyetlerde bulunması, haklarını engellemesi, fırsat bulduğunda 

ona eziyet etmesi gibi sosyal ilişkilerde yerilen niteliktir (Çağrıcı, 2002). İnsanda dini 

değerleri inkâr ve reddetmeye iten iç psikolojik faktörler heva, şehvet, kıskançlık, kibir, 

inat, kin, nankörlük, sevgi, korku ve ümitsizliktir. Toplumsal ahlâkî işlevleri reddetmeye 

sebep olan bilişsel motivlerin en önemlileri zan, aklî bilginin sınırı, cehâlet, bilgi 

yetersizliği ve önyargılar olabilmektedir (Coşkun, 2014). Sosyolojik olan dış faktörler ise 

işlevini kaybeden âile, hedef ve amacından uzaklaşan eğitim ve öğretim kurumları, 

merhametten, haktan, hakikatten ve adâletten uzaklaşan toplumların kötülükleridir (Aydın, 

1995). Yesevî’ye göre bu kötülüklerden ve olumsuzluklardan kurtulmanın çâresi nefis 

eğitimidir. Kendini beğenen, kendine hayran, bencil, şımarık, kibirli ve kötülüğü emreden 

nefsin hile, desise, kurnazlık ve hainliklerinden, insana kurduğu tuzaklardan, ona karşı 

korunmanın çârelerinden, nefsi eğitmenin ve denetim altına almanın yollarından bahseden 

Yesevî’ye göre nefsin silahı kibri atmak, toprak gibi tevazu içinde halka, insanlara, kullara 

hizmet etmek yani psiko-sosyal tutum ve davranışlar yapmak gerekir;  

 

Nefsim beni çok yürüttü, Hakk'â bakmadan;  

Gece gündüz gamsız yürüdüm, yaşı akmadan;  

Hayu heves, ben-benlik ateşe yakmadan;  

Kulu görsem, kulu olup hizmet eylesem,  

Toprak gibi yol üstünde yolu olsam, 

Âşıkların yanıp uçuşan külü olsam. (Hikmet-13) 

 

Yesevî, helâl haram dikkat etmeyip kul hakkı yiyenleri, kibirli ve enanetiyle nefsinin 

peşinde kötülüklerde koşanları, toplumda riyâ yani gösteriş ile hareket edenleri ve dünya 
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malına çok değer verip âhiret hayatına yönelik tasarruf yapmayanları âhirette eliboş, 

dilenen olacaklarına işaret ederek kınamaktadır; 

 

Helâl-haram farkın kılmayıp alıp yutan, 

O fâsıkın kalbini ne diye safâ kılsın? 

Tekebbür ve benlik ile hevâ kılan, 

Halk içinde her ne kılsa riyâ kılan. 

Gece-Gündüz dünya için sevdâ kılan, 

O bendeyi âhirette geda kılsın. (Hikmet-201) 

 

Nefsten geçip kanaatı huy edinen kişiye dünya ve âhirette mutluluk olduğunu dile getiren 

(Hikmet-140) Yesevî’ye göre bireyin mutlu ve doyumlu bir hayat sürmesinin önce kendisi, 

sonra çevresi ve topluma yansıması olmaktadır.  

Yesevî’nin hikmetlerinde nefsi terbiye ve iç denetim için önem verdiği hikmetlerinden biri 

de “takvâ”dır. İmân eksenli olan takvâ, dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve 

günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik (Mâtürîdî, 2005a), Allah’ın bütün 

emirlerine ve yasaklarına itaat ve bütün bunlar O’na muhalefeti terk etmektir. Allah’ın 

sevgisinden ve Cemalullah’tan mahrumiyet korkusuyla havf ve reca arası gidip gelmektir. 

(Alper, 2013). İçgüdü, içbenlik eğitimi yoluna girenlerin gönül dünyalarının duru, saf, 

temiz olabilmesi, isyân, suç olmaması için güzel davranışlar sergilemesinin yanında takvâ 

sahibi olması da gerekir (Yavuzer, 1986).  

Yesevî, nefis terbiyesi ve takvâ yolunda olan bireyin ibadetlerini içtenlikle yapacağını, 

harama ve kötülüklere gönlün meyletmeyeceğini söylemektedir; 

 

Gönül mülkünü verse ona göze iliştirmez, 

Takvâ kılar içer nebât şerbetinde. (Hikmet-176) 

Tarikatta perhiz kılıp takvâ kılan, 

Görüp, bilip, helâlinden uzak kılsun. (Hikmet-201) 

Zâhid kullar takvâ eyleyip namaz kılar, (Hikmet-145) 

 

Takvâ sahibi olabilmek için üç yol vardır.  

Biri; Allah’ın büyüklüğü, celâli ve yüceliğini hatırlamaktır. Bu hatırlama Allah’ın emir ve 

yasaklarına muhalefet etmeyi engeller. Allah’ın azametini hatırlamak kendisinin âcizliğini 

hatırlatıp gurur ve kibire girmesini de önler, Allah’a muhalefeti de keser.  

İkincisi; Allah’ın lütfunu ve ihsanını hatırlamaktır; bu da onun Allah’tan hâyâ ederek 

yasakları yapmasını engeller.  

Üçüncüsü de emir ve yasaklarına muhalefet edildiği takdirde Allah’ın azâbını ve 

intikamını hatırlamaktır; insan bu yolla da Allah’ın azâbından ve intikâmından sakınmaya 

çalışır (Mâtürîdî, 2005a).  

“İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. 

Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir” (Maide, 5/2) buyruğuna göre bireylerin 

toplumda Allah’ın cezasına uğramamak için takvâ konusunda birbirlerine yardımının şart 

olduğunu belirten Yesevî, dış görünüşünü düzgün zühd ve takvâdan uzaklaşıp iç âlemini 

bozdukları, gaflet uykusunda gördüğü bazı olağanüstü şeyleri kerâmet deyip bir de 

riyâ/gösteriş ekleyerek toplumda insanları kandıranları “âhir zaman şeyleri” diyerek kınar;  
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Âhir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü, 

Zühd ve takvâ kılmayıp bozar iç âlemini, 

Kerâmet der gaflet uykusunda gördüklerini, 

Riyâ ile halka kendini satar dostlar. (Hikmet-85) 

 

Yesevî’ye göre takvâ sahibi olma, sabır ve kanaat Hz. Muhammed Mustafa’nın da 

sünnetidir. Çünkü O, hakikât yolunda Allah’tan hakkıyla korkan takvâ sahibidir;  

 

Şeriati sözledi, tarikatı izledi, 

Hakikati gözledi, yâ Mustafa Muhammed. 

Sabreyledi kanaat, takvâ eyleyip ittika. 

Gece-gündüz ibadet, yâ Mustafa Muhammed. (Hikmet-205) 

 

Nefs terbiyesi yoluna girenlerin yani Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimselerin 

gönül dünyalarının duru, saf, temiz olabilmesi, isyan, suç olmaması için güzel davranışlar 

sergilemesinin yanında takvâ sahibi olmaları da gerekir;  

 

Zâhidlere zühd, amel ve takvâ gerek. (Hikmet-74) 

Sûfi olsan saf ol ki suç ve isyan olmasın. 

İbadet-takvâ eyleyip gönlün perişan olmasın. (Hikmet-119) 

 

Gönlünü aşka yani imâna açan ve inşirâh bulan takvâ ehli kişi, bu dünyada yalnız 

olmadığını bilmekte, onu duyan, gören, ona şah damarından daha yakın ve zor durumda 

kaldığında yardım eden bir varlığın olduğunu hissetmektedir. Bu his öylesine güçlüdür ki, 

inanan insanın ruhî darlığa düşmesine engel olur. Gönlünde imân olan kişi de depresyon 

belirtileri, karamsarlık, dalgınlık, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, gerginlik, bunaltı ve 

endişe hali olmaz. Çünkü gönül, Allah’a imân etmekle inşirâh bulur (Tarhan, 2004).  

Yesevî, kendisinin “ölmeden önce ölünüz” ilkesi yani öldükten sonraki hesabı, ikab ve 

cezayı düşünerek burada şimdiden hazırlıklı olabilmek çerçevesinde takvâsından dolayı 

benzi solup olgunluğa ve kemâle erdiğini belirtmektedir. O halde takvâ, bilincini sürekli 

açık tutmak ve Yaratıcı’nın sürekli gözetim ve kontrolü yani murakebe altında olduğunu 

düşünmektir. Psikolojinin bireyin kendi kendisini incelemesi demek olan iç gözlem 

(introspersiyon) ve içe bakış metodudur (Armaner, 1967; Egemen,1952).  

Takvâyı, Allah’ın rahmet deryasından bir lütûf ve nîmet olduğunu vurgulayan Yesevî, 

bireylerin olgunluğa ve kemâle erebilmek için Hakk’a meyilli olmaları yani ölmeden önce 

ölünüz ilkesiyle dünyayı ölümden sonrası âhireti düşünürek takvâ sahibi olmalarını 

istemektedir; 

 

Kul Hoca Ahmed takvâsından benzi solup,  

"Mutu kable en temutu" okuyup erip. (Hikmet-186) 

Hakk rahmeti ulu derya kabul eyle, 

Talip isen Hakk'a doğru meyilli ol. 

Zühd-takvâ daima eyleyip nail ol. (Hikmet-95) 

 

İçbenliği geliştirme yani nefis terbiyesi insanın akıl yardımı ve özgür irâdesiyle 

yapabileceği güzelliktir. Arzu ve isteklerine veya öfkesine hâkim olabilmek, yani 
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sabretmek aşk/imân ehlinin özelliği olmalıdır. Birey ve toplumları felâkete sürükleyen 

nefis âfet ve hastalıklarından, Allah’ın yardımı ile kibri ayak altına alıp toprak gibi sabır, 

tevazu, cömertlik ve kanaat gibi psiko-sosyal tutum ve davranışlarla ve nefisle mücadele 

edip kazanan nebileri, erenleri ve mürşidleri örnek almakla kurtulmak, huzurlu ve mutlu 

bir şekilde yaşamak mümkündür. 

 

2.5. Toplumun Merhamet, Dayanışma ve Karakter Eğitimi; Yardımlaşma 

 

Toplumun merhamet ve dayanışma karakter eğitimi olan yardımlaşmaya önem veren 

Yesevî hikmetlerinde insanın sosyal bir varlık olması ve toplu halde yaşaması, sosyal 

hayatta yaşayan insanların da birbirlerinin yardımına ihtiyaç duymaları hakikatını dile 

getirmektedir. Bireylerin ihtiyaçlarını giderilmemesi durumunda sosyal dünyadan 

kopmalarına, kendi iç dünyalarına çekilmesine yol açabilir, stress, iç çöküntü, dayanma, 

direnme güçleri zayıflayıp pskilojik dirençleri de yok olabilir (İbn Haldûn, 1988). Sosyal 

hayatta yaşayan varlıklı insanların çevrelerindeki fakir, yoksul ve kimsesizlerini 

görmezden gelmesini eleştiren Yesevî; “Kıyametin şiddetini bilmeyenler, Garib, fakir 

görse göze iliştirmeyenler. Has ulular sana ne diye dua eylesin?” (Hikmet-201) diyerek 

yermekte, bu durumu toplumun kıyameti veya kıyamette nimetlerin hesabının sorulacağını 

ima etmektedir.  

Her bireyin kendisine gerekli şeyleri tek başına elde etmesi mümkün olmadığından 

insanların topluluklar oluşturmayı ve birbiriyle yardımlaşmayı sağlayacak bir fıtratta 

olması Yesevî’ye göre psiko-sosyal bir hakikattır. “Sadaka” ve “zekât” kavramlarıyla daha 

çok açıklanan toplumsal yardımlaşma (Kirman, 2004), maddî yardımın yanında canlılara 

iyi niyetli çabalar, bedenle yardım etme, iyiliğin yayılması ve kötülüğün önlenmesi 

çabalarına katılma, toplumdaki kötülüklerden uzak durma vb. sayılabilir (Fârâbî, 1994, 

1995a).  

Yesevî, “Garip, yetim, fakirlerin gönlünû okşayıp, Gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım 

ben işte” (Hikmet-1) diyerek toplum hayatında duyarsız kişilerden kaçtığını söylemektedir. 

Yaşamsal gereksinimleri karşılanmayan bireylerin mutsuz, stress, depresyon ve iç çöküntü 

hallerini yaşaması ve bunların sosyal çevreye de yansıması kaçınılmazdır (İbn Haldûn, 

1988). Yardımlaşma, fıtri bir duygudur ve bireyleri sağlıklı ve mutlu kılacak sosyal 

özelliklerden biri de içinde yaşanılan toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ilişkisidir 

(Krech, 1980). Yesevî, yardımlaşmanın hiç olmadığı veya çok az olduğu toplumlarda 

bireylerin daha fazla yalnızlık ve diğer insanlara karşı sevgisizlik ve öfke yaşadıklarından 

yetim, kimsesiz ve miskin gönüllerin onarılmasını istemektedir.  

 

Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol.  

Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol. 

Ümmet olsan, gariplere uyar ol.  

Garip, fakir, yetimleri Rasûl sordu.  

O gece Mirac'a çıkıp Hakk cemalini gördü. 

Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu.  

Akıllı isen, gariplerin gönlünü avla.  

Mustafa gibi ili gezip yetim ara. 

Garip, fakir, yetimleri sevindiresin;  

Parçalayıp aziz canını eyle kurban; 
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Yiyecek bulsan, canın ile misafir.  

Hak'tan işitip bu sözleri dedim ben işte. 

Garip, fakir, yetimleri her kim sorar.  

Râzı olur o kulundan Allah. (Hikmet-1) 

 

Yesevî, toplumda garip, yetim, fakirlerin gönlünün alınmasını, ihtiyaçlarının 

giderilmesinin istemekte, bu görevin Allah’ın emri, Hz. Peygamber’in de yetim olduğunu 

öne çıkartarak O’nun sünneti olduğunu belirtmektedir; 

 

Yetim kaldı atadan, hem şefkatli anadan, 

Takdir oldu Hüda’dan, yâ Mustafa Muhammed. 

Yetim başını sıvazladı, şefkat oldu Muhammed.  

Canı cana uladı, yâ Mustafa Muhammed. (Hikmet-205) 

 

Yesevî, zâlimleri ve yetimlerin gönüllerini ağrıtanların mahşer gününde Cehennemliklerin 

amel defterlerinin arkalarından verilmesi gibi (Hakka, 69/19-25; İnşikak, 84/7-12) 

arkalarında gördüğünü belirtir. Allah’ın zenginlere emanet olarak verilen malı nerelerde ve 

nasıl harcadığını hesabının da sorulacağı hakikatını dile getirmektedir; 

 

Ondan sonra zenginleri alıp gelir, 

“Dünya malını o kadar sana verdim” der, 

“Bana hani alıp getirdiğin tuhfen” der, 

Ağlayıp yürü, gözyaşının riyâsı yok. 

Zengin der: "Rızan için hayr kılduk, 

Yemek verip yahşilerden duâ aldık, 

Fakir, miskin, yetimlerin halin sorduk..." 

Ağlayıp yürü, gözyaşının riyâsı yok. (Hikmet-157) 

 

Allah insanları birbirine muhtaç olacak şekilde binbir türlü hikmetle yaratmış, kullarından 

bir kısmına fazla, bir kısmına daha az imkânlar vermiş, güçlü zayıf, zengin fakir arasındaki 

sosyal dengenin korunması için yardımlaşma ve dayanışma esasını da getirmiştir. Bu 

hikmetlere işaret eden Yesevî, toplumda garip, fakir, aç ve yetimleri soran, soruşturan, 

yediren, içiren ve ihtiyaçlarını giderenlerin, onlara yardım edenlerin Allah dostları ve iyi 

kişilerin yoldaşı, âhirette bir kere içenin bir daha susamayacağı özelliği olan Kevser 

suyunu içeceklerini söylemektedir;  

 

Zâlim olup zulmeden, yetim gönlünü ağrıtan,  

Kara yüzlü mahşerde, kolunu arkada gördüm. 

Hayr ve cömertlik eyleyenler, yetim gönlünü alanlar, 

Çehar-yâr'ların yoldaşı, Kevser dudağında gördüm. (Hikmet-53) 

 

Gönlü kırık zavallı garip birini görsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol, 

diyen Ahmet Yesevi’nin dergâhı, fakirler, yoksullar, yetim ve çaresizler için bir sığınak 

yeriydi.  Yesevî’nin düşüncesinde toplumsal yardımlaşma amacıyla kurulan imaret, aşevi, 

yetimler evi, dârülaceze, hastahane vb. gibi sosyal kurum, aktivite ve faaliyetler, toplumun 
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dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ortaya çıkaran, merhamet, dayanışma karakteri 

oluşturan birey ve toplumları ayakta tutan psiko-sosyal hikmetler olarak sayılabilir. 

 

SONUÇ 

 

Hoca Ahmet Yesevî’nin şiirlerinde birey ve toplumlar için; sevgi, aşk, ilim, doğruluk, 

nebiler ve erenleri örnek alma, nefis terbiyesi, takvâ ve yardımseverlik vb. gibi psiko-

sosyal hikmetlerin zikredildiği söylenebilir. Bunları birey ve toplumları eğiten ve 

olgunluğa ulaştıran ahlâki hikmetlerden sayan Yesevî’ye göre toplumun huzur ve mutluğu 

bireylerin iç huzuru ve psiko-sosyal eğitim ve olgunluğa ermelerinden geçmektedir.  

O, toplumda işini gönülden seven ve bilen gerçek ve doğru âlimlere değer verilmesi ve 

itibar edilmesini istemekte, bilgisiz, konuyu bilmeyen âlim geçinen câhil kişileri de birey 

ve toplumlara verebileceği zararı nedeniyle çok ağır bir şekilde kınamaktadır.  

Toplumda iyiliği emredip kötülüğü engel olmaya çalışan bireylerin olmasına önem veren 

Yesevî, fert ve toplum bazında örnek alınabilecek prototipler olarak nebileri ve erenleri 

işaret etmektedir. O, şiirlerinde birçok nebi, veli, mürşid ve Allah dostlarının psiko-sosyal 

tutum ve davranışlarının örnek alınmasını da istemektedir. Her birinin bir geçim kaynağı 

ve mesleği olan peygamberler toplum içinde yaşamışlar, sosyal ilişki ve hikmetleriyle 

birey ve toplumlara örnek olmuşlardır.  

Yesevî, Hz. Peygamber’in arkadaşlarından; Hz. Ebûbekir’in sadakâti, Hz. Ömer’in adâleti, 

Hz. Osman’ın hâyası ve Hz. Ali’nin cesareti ve dostluğu yanında vefakâr eş Hz. Hatice’nin 

eş ve anneliğinin yanında malını İslam yolunda dağıtması, kızı Hz. Fatıma’nın kadınlara 

iffet sadakatte örnekliğini anlatır. 

Nefis eğitimine önem veren Yesevî, birey ve toplumları felâkete sürükleyen nefsin âfet ve 

hastalıklarından, Allah’ın lütfettiği aklın yardımı ile cimriliği, kini, kibri ayak altına alıp 

sabır, tevazu, cömertlik ve kanaat gibi psiko-sosyal tutum ve hikmetlerle, nefisle 

mücadelede nebiler ve erenlerin yolundan gitmekle birey ve toplum hayatında fazilet ve 

kemâlin mümkün olabileceğini söylemektedir.  

Yesevî, toplumda garip, yetim ve fakirlerinin ihtiyaçlarının giderilmesini ve gönüllerinin 

alınmasını da istemektedir. Bireylerdeki iç huzur ve mutluluğun toplumlara da yansıyacağı 

kanaatini taşıyan Yesevî, toplumu birbirine bağlayan sevgi ve aşk merkezinde 

yardımseverlik unsurunun da önemine işaret etmektedir. Yardımlaşma ve dayanışma ile 

toplum katmanlarındaki bireylerin gönüllerine sevgi köprüsü kurulduğunu belirten Yesevî, 

bireyin kendi helâl kazancından ihtiyaç fazlası gelirlerini toplumdaki fakir, yetim ve 

kimsesizleri yedirme, içirme, giydirme, ihtiyaçlarını giderme gibi sevgi eksenli ahlâkî 

nitelikleri yapabilenlerin hem dünya hem âhirette huzur ve mutluluğu da hak ettiğini 

söylemektedir.  

Yesevî’nin şiirlerindeki Türkçe olarak anlaşılır bir şekilde söylediği birey ve toplumları 

ilgilendiren psiko-sosyal hikmetlerin yani tutum ve davranışların göçebe halinde yaşayan 

Türk toplulukları tarafından anlaşılmasına ve Türk kültürü ve inançlarının benimsenip 

yaygınlaşmasına dolayısıyla Anadolu Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin inşa ve ihyâsına 

büyük katkı sağladığı da söylenebilir. 

 

KAYNAKLAR 

 

Alper, H., 2013. İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yay., İstanbul. 



 

 

 

 

Sayfa | 861 

Armaner, N., 1967. İnanç ve Hareket Bütünlüğü Bakımından Din Terbiyesi. İstanbul. 

Armaner, N., 1980. Din Psikolojisine Giriş. Ankara. 

Attar, F.,1984. Tezkiretü’l-Evliyâ. Erkam Yay., İstanbul.  

Aydın, A.R., 1995. Dini İnkârın Psiko-Sosyal Nedenleri. 19 Mayıs Üniv. SBE, Doktora 

Tezi, Samsun.  

Aydın, H., 2002. Kur’ân’da İnsan Psikolojisi, Timaş Yay., İstanbul. 

Bîce, H., 1993. Hoca Ahmet Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet. TDV. Yay., Ankara. 

Buhârî, E.A., 1981. el-Camiu’s-Sahih. Çağrı Yay., İstanbul. 

Cebecioğlu, E., 2004. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul. 

Coşkun, İ., 2014. İslâm Düşüncesinde İnkar Problemi. Hikmetevi Yay., İstanbul. 

Cüveynî, İ.H., 2010. Kitabu’l-İrşad. TDV. Yay, Ankara. 

Çağrıcı, M. ve ark.,1994. Edep. DİA-TDV. İslâm Ans., İstanbul. 

Çağrıcı, M., ve ark.,1989. Ahlâk. DİA-TDV. İslâm Ans., İstanbul. 

Çağrıcı, M., 2002. Kin. DİA-Türkiye Diyanet Vakfı Ans., İstanbul. 

Egemen, B.Z., 1952. Din Psikolojisi Saha Kaynak ve Metod Üzerine Bir Deneme. Ankara. 

Er, İ., 1988. Sosyalleşme Sosyal Gelişme ve İslâm. Bursa.  

Erarslan, K., 1994. Divan-ı Hikmet. DİA-TDV. İslâm Ans.,  İstanbul. 

Ersoy, M.Â., 2009. Safahat, Hece Yay., İstanbul. 

Fârâbî, E.N., 1994. Kitabu Ara'i Ehli'l-Medineti'l-Fadıla. Daru Mektebetü'I-Hilal, Beyrut. 

Fârâbî, E.N., 1995. Siyasetü'l-Medeniyye, Daru Mektebetü'I-Hilal, Beyrut.     

Fârâbî, E.N., 1995a. Kitabu Talhsili's-Saade, Daru Mektebetü'l-Hilal, Beyrut. 

Gazâlî, E.H., 1974. İhyâ-u Ulumi’d-Din. Bedir Yay, Ankara.   

Gazâlî, E.H., 2005,  Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, çev. Muhammed Ferşat, Ferşat Yay, İstanbul. 

Gustav, C., 1999. Keşfedilmemiş Benlik. Çev. Canan Ener Sılay. İlhan Yay., İstanbul. 

Günay, Ü., 2000. Din Sosyolojisi. İnsan Yay., İstanbul. 

Güngör, E., 1995. Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk. İstanbul. 

Güzel, A., 2007. Ahmet Yesevî’nin Fakrnâmesi. Öncü Yay., Ankara. 

Isfehânî, R., 1992. Müfredât Elfazi'l-Kur'an. Beyrut. 

İbn Haldûn, 1988. Mukaddime. Dergâh Yay., İstanbul. 

İbn Sînâ, 1953. Uyunü’l-Hikme. Neşr. H.Ziya Ülken,  Ankara. 

Kindî, Y.İ., 1998. Üzüntüden Kurtulmanın Yolları. İstanbul. 

Kirman, M.A., 2004. Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü. Ragbet Yay., İstanbul. 

Krech, D., ve ark. 1980. Sosyal Psikoloji Teori ve Problemler. İstanbul. 

Köprülü, F., 1993. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, DİB Yay, Ankara. 

Kuşeyri, A., 2009. Risâle. Terc. Süleyman Uludağ. İstanbul. 

Mâtürîdî, E.M., 2005. Kitabu’t-Tevhid. İsam Yay., İstanbul. 

Mâtürîdî, E.M., 2005a. Te’vilâtü’l-Kur’ân. Mizan Yay., İstanbul. 

Mevlânâ, C., 2015. Mesnevî-i Manevî. Türkiye Yazma Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul. 

Necdet Tosun, N., 2013. Yesevîyye, DİA-TDV. İslâm Ans.  İstanbul.  

Nesefi, E.M., 2004. Tabsıratü’l-Edille fi Usuli’d-Din, DİB Yay, Ankara. 

Ocak, A.Y., 1992. Anadolu Türk Sûfîliğinde Ahmet Yesevî Geleneğinin Teşekkülü. 

Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, Ankara. 

Tosun, C., 2016. Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Eğitim. Uluslararası 

Sempozyum Bildiriler, İstanbul. 

Oral, O., 2017. Ahmet Yesevî’nin Şiirlerinde İmân Esasları. Türk ve İslam Dünyası Sosyal 

Araştırmalar Derg./The Journal of Turk-Islam World Social Studies. IV (13) s.194-221. 



 

 

 

 

Sayfa | 862 

Oral, O., 2017a. Hoca Ahmet Yesevî’nin Cennet ve Cehennem Çekişmesi Şiirindeki 

Hikmetler. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi. IV (10) s. 288-312. 

Karacoşkun, M.D., 2004. Dinî İnanç-Dinî Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik 

Yaklaşımlar. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IV (2), s. 28-9. 

Paşa, A.C., 1966. Kısas-ı Enbiyâ. İstanbul. 

Râzî, E., 2008. et-Tıbbu’r-Ruhani. Ruh Sağlığı. İz Yay., İstanbul. 

Râzî, F., 1905, Levâmiu’l-Beyyinât Şerhu Esmâillâhi Teâlâ ve’s-Sıfât, y.y., Mısır.  

Râzî, F., 1978. el-Muhassal. AÜ.İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara. 

Şahinkaya, R., 1979. Psiko-Sosyal Yönleriyle Âile. Kardeş Yay., Ankara. 

Tarhan, N., 2004.  Mutluluk Psikolojisi Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, İstanbul. 

Topaloğlu, B., ve ark. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İsam Yay., İstanbul. 

Tosun, N., 2015, Ahmet Yesevî, Ahmet Yesevî Üniv. Yay, Ankara. 

Uludağ, S. ve ark., 2005. Muhabbet. DİA-TDV. İslâm Ans.,  İstanbul. 

Uludağ, S., 1995. Erenler. DİA-TDV. İslâm Ans., İstanbul. 

Uludağ, S. ve ark., 2005. Muhabbet, DİA-Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ans.,  İstanbul. 

Yavuzer, H., 1986. Psiko-Sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu, İstanbul. 

Yesevî, A., 1991. Divân-ı Hikmet Seçmeler. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                Nevsehir Haci Bektas Veli University      http://www.cessciencegroup.com 

 

 

 

http://www.socialconference.org/ 

 

The Official Organization Agency 

 


