
Karahanl›lar Devri Türk Edebiyat›-
n›n tipik temsilcilerinden Hoca Ahmed
Yesevi ve onun Divân-› Hikmet adl›
eserinin Klasik Türk Edebiyat Tarihinde
önemli bir yeri vard›r.fiimdiye kadar Ho-
ca Ahmed Yesevi ve onun Divân-› Hik-
met adl› eseri ile ilgili olarak yurt içinde
ve d›fl›nda önemli çal›flmalar yap›lm›fl
ise de fakat Hoca Ahmed Yesevi’nin ha-
yat›, eseri ve tesirleri konusunda kay-
nak eksiklikleri yüzünden kesin bir so-
nuca varamamaktad›rlar.Bu makalede
Do¤u Türkistan’da bulunan, Hoca Ah-
med Yesevi ve onun eseri ile ilgili olan
belgeler ve bu belgelerin ›fl›¤›nda Do¤u
Türkistan’da yap›lan araflt›rmalardan
ve Türkiye’de de konuyla ilgili olarak
yap›lan araflt›rmalardan da yararlana-
rak, Hoca Ahmed Yesevi ve Divân-›
Hikmet adl› eseri hakk›nda, flimdiye
kadar bilinmeyen veyahut gözden kaçan
baz› hususlar› dile getirmek suretiyle
konuya fakl› bir bak›fl aç›s› getirmek
amaçlanmaktad›r.Bu amaçla söz konusu
araflt›rma Hoca Ahmed Yesevi’nin haya-

t›, Divân-› Hikmet’in konusu, Divân-›
Hikmet’in yaz›l›fl üslubu ve nüshalar›,
Divân-› Hikmet’in tesirleri gibi bölüm-
lere ayr›larak sürdürülecektir.

1. Divân-› Hikmet’in Müellifi
Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayat›

Hoca Ahmed Yesevi’nin hayat› hak-
k›nda bilgi veren belgeler çok azd›r. An-
cak müellifin Divân-› Hikmet adl› eseri
ile kendisiyle ilgili di¤er kaynaklardan
ve menk›belerden onun hayat›, flahsiye-
ti, eseri ve tesirleri hakk›nda baz› bilgi-
lere sahip olabiliyoruz. 

Orta Asya Türklerinin Dini-tasav-
vufi hayat›nda genifl tesirler icra eden
ve “Pir-i Türkistan” diye an›lan XII.yüz-
y›l mutasavv›f flairlerinden Yeseviyye
Tarikat›n›n kurucusu olan Ahmed Yese-
vi, bugünkü Do¤u Türkistan’›n Aksu vi-
layetine ba¤l› Sayram kasabas›nda do¤-
mufltur (Köprülü 1976:61)1. Dedesinin
ad›n›n Mahmud oldu¤u, babas›n›n ise
Sayram’›n tan›nm›fl flahsiyetlerinden
fieyh ‹brahim Ata oldu¤u ve babas›n›n
Nesepname adl› eserinde, kendi flecere-
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sini tek tek isimlendirerek Hz.Ali’ye ka-
dar ba¤lad›¤› (M.Carmuhammed-Uli
1998:182-188), annesinin ise fieyh ‹bra-
him Ata’n›n müritlerinden Sayraml›
Musa’n›n k›z› Ayfle Hatun oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Ahmed Yesevi, anne-baba
ve aile muhiti itibariyle sayg›n, dinine
ve kültürüne ba¤l› bir manevi ortamda
do¤mufl ve yetifltirilmifltir. Ahmed Yese-
vi’nin do¤um ve ölüm tarihi konusunda
yap›lan çal›flmalarda flimdiye kadar ke-
sin bir sonuca varamam›flt›r.Araflt›rma-
c›lar bu konuda farkl› görüfller ortaya
atm›fllar ve bunlar birer tahminden öte-
ye gidememifltir.Ancak Do¤u Türkis-
tan’da bulunan Ahmed Yesevi ile ilgili
belgelerden anlafl›ld›¤›na göre Hoca Ah-
med Yesevi’nin Miladi 1005 y›l›nda do-
¤up, 1116 y›l›nda vefat etmifltir (Osman
1992:193-194). fieyh ‹brahim Ata’n›n
Gevher fiehnaz adl› k›z›ndan sonra ikin-
ci çocu¤u olarak dünyaya gelen Ahmed
Yesevi önce annesini, ard›ndan da baba-
s›n› kaybettikten sonra ablas› Gevher
fiehnaz ile birlikte bugünkü Kazakis-
tan’›n Yesi flehrine gelip yerleflmifltir.
Baz› kaynaklardan Ahmed Yesevi ve be-
raberindekilerin Sayram’dan göç etmesi-
nin nedeninin bölgede bafl gösteren ku-
rakl›k oldu¤unu ö¤renmekteyiz. 

‹lk ö¤renimine Yesi’de bafllayan Ah-
med Yesevi, küçük yafl›na ra¤men bir ta-
k›m tecellilere mazhar olmas›, beklen-
meyen fevkaladelikler göstermesi ile
çevresinin dikkatini çekmifltir. Menk›be-
lere göre, yedi yafl›nda H›z›r’›n delaleti-
ne nail olan Ahmed Yesevi Yesi’de Arslan
Baba’ya intisap ederek ondan feyiz al-
maya bafllar. Arslan Baba’n›n terbiyesi
ve irflad› ile Ahmed Yesevi k›sa zamanda
mertebeler aflar, flöhreti etrafa yay›lma-
ya bafllar. Arslan Baba vefat ettikten bir
müddet sonra, zaman›n önemli ‹slam
Medeniyet merkezlerinden biri olan Bu-
hara’ya gelip, burada devrin önde gelen
alim ve mutasavv›flar›ndan olan fieyh
Yusuf el-Hemedani’ye intisap ederek
e¤itimine devam eder.Yusuf el-Hemeda-
nî’nin vefat› üzerine irflad mevkiine Ah-

med Yesevi kendisi geçer. Bir müddet
sonra, vaktiyle fleyhi Yusuf el-Hemeda-
ni’nin vermifl oldu¤u bir iflaret üzerine
irflad makam›n› fieyh Abdülhalik-› Guc-
düvani’ye b›rakarak Yesi flehrine dö-
ner.Çok geçmeden burada Orta Asya
Türklerine özgü “Yesevilik Tarikat›”n›
kurar (Köprülü 1981:193) ve vefat edin-
ceye kadar burada irflada devam eder.
Hoca Ahmed Yesevi memleketine dön-
dükten sonra fikirleri ve eserleri ile bü-
tün Türkistan’da çok büyük flöhrete sa-
hip olur. Nam› hudutlar afl›p pek çok ‹s-
lam ülkelerine yay›l›r. Bundan dolay›
bütün ‹slam alemine, “Medine’de Mu-
hammed, Türkistan’da Hoca Ahmed” sö-
zü yay›lm›flt›r (Osman 1992:193). Hoca
Ahmed Yesevi’nin hayat› ve kerametleri
konusunda Türkistan’da pek çok s›rl› ri-
vayetler söylenmifltir. Bu rivayetlere gö-
re, 63 yafl›na geldi¤inde, “Peygamberi-
miz Hz.Muhammed’e Cenab› Hak 63
yafltan fazlas›n› vermemifl.Bana da bun-
dan sonra Yeryüzünde yaflamak haram-
d›r” diyerek yer alt›na bir çile hane yap-
t›r›p oradan ç›kmadan ibadetlerini yap-
m›fl ve hizmetlerine devam etmifltir.
Böylece Hz. Peygamberimizin yafl›n›n
yaklafl›k iki kat›n› (111 yafl) yaflad›ktan
sonra Hak’›n rahmetine kavuflmufltur.
Sayram’da ‹mam Muhammed b.Ali nes-
linden gelenlere “Hâce” denildi¤i gibi on-
lara ba¤l› olanlara da ayn› isim verili-
yordu. Ahmed Yesevi de bu silsileye ba¤-
l› oldu¤u için “Hâce Ahmed”, “Hâce Ah-
med Yesevi”, “Kul Hâce Ahmed” isimle-
riyle de an›lmaktad›r.

Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesi Al-
t›n Ordu hükümdar› Toktam›fl Han
(1379-1396) taraf›ndan tahrip edilip tür-
beye vakfedilen mal-mülk ya¤malanm›fl-
t›r. Bu olaydan sonra kerametlerinin ve
hikmetlerinin vefat›ndan sonra da de-
vam etti¤i ileri sürülen Hoca Ahmed Ye-
sevi, bir rivayete göre, Emir Timur’un
rüyas›na girer ve ona zafer müjdesini
verir. Timur gerçekten Toktam›fl Han ile
olan savaflta büyük zafere eriflince, Tür-
kistan ve bütün Türk Dünyas›nda flöh-

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

202 http://www.millifolklor.com



reti ve nüfuzu iyice yay›lm›fl olan Hoca
Ahmed Yesevi’nin kabrini ziyaret için
Yesi fiehrine gelir ve Hoca Ahmed Yese-
vi’nin mezar›n›n üstüne, devrin mimar›
flaheserlerinden olan bir türbe yap›lma-
s›n› emreder. 1395-1397 y›llar› aras›nda
ya¤mada kaybolan türbeye ait önemli
eserler geri getirilip, türbe inflaat› ta-
mamland›ktan sonra yerine konulur.Ar-
t›k bu devirde türbe, cami, medrese ve
dergah› ile bir külliye halini al›r. Orta
Asya olarak bilinen bugünkü Türkistan
co¤rafyas›nda Hoca Ahmed Yesevi’nin
neslinden pek çok ünlü flahsiyetler ç›k-
m›flt›r. Bunlardan biri Ali fiir Nevâî’nin,
Mecâlisu’n-Nefâis ve Nesâyimü’l-Mu-
habbe adl› eserlerinden anlafl›ld›¤›na
göre, Timurlular Dönemindeki meflhur
flair ve edip, Divan-i fieyhzâde Atâ ad-
l› eserin müellifi Atâî’dir.Atâî’nin, Hoca
Ahmed Yesevi’nin kardeflinin o¤lu ‹sma-
il Atâ’n›n o¤lu oldu¤u anlafl›lmaktad›r
(Emin 1988). Bunun yan› s›ra Anado-
lu’da da kendilerini Hoca Ahmed Yese-
vi’nin neslinden sayan pek çok ünlü flah-
siyet ç›km›flt›r. Bunlar aras›nda Semer-
kandl› fieyh Zekeriyya, Üsküplü fiair
Ata ve Evliya Çelebi zikredilebilir. 

2.Divan-› Hikmet’in Konusu ve
Örnekler

Hoca Ahmed Yesevi’nin hikmetleri-
ni içine alan felsefevi ve edebi bir fliir
mecmuas›na bugün Divan-› Hikmet
denilmektedir.Müellif Sofilik felsefesi
hakk›ndaki dünya görüfllerini fliiri bir
üslupla Divan-› Hikmet adl› bu eserin-
de ifade etmektedir (Yesevi 1984:14,
1985:16).Hoca Ahmed Yesevi’ye göre,
“Hakiket yolu, Sofilik yoludur.Gerçek bir
sofi dehâ olmak için dört basamakl› hik-
metten geçmesi laz›m. Bunlar›n ilki ‹s-
lam’›n kaide nizam› olan fieriat› bilmek,
‹kincisi, tasavvufun temeli olan tarikat›
bilmek, üçüncüsü, Aflk-i ‹lahiye (Tanr›
Aflk›) olan Marifeti bilmek ve dördüncü-
sü, Tanr› ile bütünleflen hakikati bil-
mekten ibarettir (Zahidov 1987:20).Yani
Hoca Ahmed Yesevi’ye göre, sofili¤in zir-
vesine ulaflmak için fieriat, Tarikat, Ma-

rifet ve Hakikat basamaklar›ndan geç-
mek laz›m. Bunlar›n ilki olamadan ikin-
cisi olmazd›. Hoca Ahmed Yesevi’in afla-
¤›daki Hikmetlerinden, onun, re al dün-
yay› felsefevi aç›dan elefltirdi¤ini, zalim
hükümdarlar›n, zorbal›k yapanlar›n,
rüflvet alanlar›n, mal-mülk peflinde ko-
flanlar›n ve dini suiistimal eden kötü ni-
yetli dindarlar›n lanetlendi¤ini aç›kça
görebilmekteyiz2.

Dünya benim diyenler,
Cihan mal›ndan alanlar,
Kerkes3 kuflu gibi,
O harama batm›fllar.
Molla Müftü olanlar, 
Yalan dava soranlar,
Ak› kara yapanlar 
O tamuya4 girmifller. 
Kad› imam olanlar, 
Nahak dava soranlar,
H›mar yüglüg boluban,5
Yük alt›nda kalm›fllar. 
Haram yiyen hakimler, 
Rifliflive (Rüflvet)al›p yiyenler, 
Öz parma¤›n diflleyip, 
Korku içre kalm›fllar.
Görüldü¤ü gibi bu m›sralar bize

meflhur ‹talyan flairi Dante taraf›ndan
yaz›lan ‹lâhî Komedi’’nin içinde yer
alan “Cehennemnâme” destan›ndaki,
“Fani dünyada kötülük eden birinin ce-
hennemde cezalan›fl tasvirleri”ni hat›r-
latmaktad›r (Ömer 1989:80). Ayn› za-
manda yine söz konusu eserde kötüler
bu flekilde tenkit edilirken, adaletli hü-
kümdarlar, helal eme¤iyle yaflamaya ça-
l›flan çiftçiler, namuslu ve dürüst esnaf-
lar methedilmifltir.

Divan-› Hikmet nüshalar›n›n
muhteva bak›m›ndan oldu¤u kadar dil
bak›m›ndan da önemli farkl›l›klar arz
etmesi, bunlar›n farkl› flah›slar taraf›n-
dan de¤iflik dil ve de¤iflik sahalarda
meydana getirildi¤ini aç›kça göstermek-
tedir.Ayr›ca Divan-› Hikmet mecmular›
içine zamanla Yesevi dervifllerinin hik-
metleri de kar›flm›fl ve böylece kitap sa-
dece Hoca Ahmed Yesevi’ye ait bir eser
olmaktan uzaklafl›p hikmet gelene¤ini
yans›tan bir manzumeler mecmuas› ha-
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line gelmifltir (Türkiye Diyanet Vakf› ‹s-
lam Ansiklopedisi Cilt 9:429). Fakat ek-
lenen hikmetler kime ait olursa olsun
bütün hikmetlerin temelinde Hoca Ah-
med Yesevi’nin inanç ve düflünceleri, ta-
rikat›n›n esaslar› bulunmaktad›r Hik-
metler Türkler aras›nda bir düflünce bir-
li¤inin teflekkül etmesi bak›m›ndan çok
önemlidir. 

Hoca Ahmed Yesevi Hikmetlerinde
geçen “Defter-i Sanî” tabirinden biz söz
konusu hikmetlerin birkaç defter halin-
de tertip edildi¤ini, eldeki nüshalar›n
ikinci defterden ibaret oldu¤unu anl›yo-
ruz. Divan-› Hikmet’te ayr›ca Azim Hâ-
ce, Hâlis, Fakirî, Garibî, Hâce Sâlih, Kul
fierifî, Hüveydâ, Îkânî, Meflrep, Ubeydî,
Kul Süleyman ve Zelilî adlar›yla Yesevi
gelene¤ine ba¤l› çeflitli flah›slar›n hik-
metleri yer ald›¤› gibi Divan-› Hikmet
ad›n› tafl›mayan baz› hikmet mecmuala-
r›nda da Hoca Ahmed Yesevi’nin fliirleri-
ne rastlanmaktad›r. Hoca Ahmed Yese-
vi’ye izafe edilen Fak›r nâme ise Divan-
› Hikmet’in Taflkent ve Kazan bask›la-
r›nda yer almaktad›r. Müstakil bir risa-
leden daha ziyade Divan-› Hikmet’in
mensur bir mukaddimesi durumunda
olan Fak›r nâme’nin Divan-› Hikmet
yazmalar›n›n hiçbirinde bulunmamas›,
bunun Hoca Ahmed Yesevi taraf›ndan
kaleme al›nmad›¤›n›, daha sonra Di-
van-› Hikmet’i tertip edenler taraf›n-
dan yaz›l›p söz konusu esere dahil edil-
di¤ini göstermektedir. 

Divan-› Hikmet’in yazma ve bas-
ma nüshalar›nda bulunan hikmetlerin
say›s› baz› farkl›l›klar göstermektedir.
Bugüne kadar de¤erlenebilen Hoca Ah-
med Yesevi’ye ait hikmetler 250’yi bul-
maktad›r. Bu sebeple hikmetlerin birin-
de yer alan, “Dört bin dört yüz hikmet
söyledim” ifadesi daha eski bir Divan-›
Hikmet nüshas› bulunmad›¤› müddetçe
bir rivayetten öteye gitmemektedir. 

Hoca Ahmed Yesevi’nin Hikmetle-
rinde, ‹slam dinine yeni girmifl veya bu
dini henüz kabul etmemifl olan ve okur-
yazar olmayan Türk topluluklar›na milli

vezin olan hece vezni ile ‹slamiyet’in
esaslar›n› fleriat ahkam›n› ve Ehli-i sün-
net akidesini ö¤retmek bafll›ca gaye ol-
mufltur.Ayr›ca Hoca Ahmed Yesevi’nin
Hikmetlerinde Yeseviyye Tarikat› mürit-
lerine tasavvufun incelikleri, tarikat›n
âdâp ve erkân› telkin edilmektedir.Bu
sebeple hikmetler sanat endiflesinden
uzak, sade ve didaktik bir özellik tafl›-
maktad›r.

Hoca Ahmed Yesevi Hikmetlerinin
muhtevas› ile flekil ve dil yap›s›, Hoca
Ahmed Yesevi’nin yetiflti¤i çevre, onun
hayat›, flahsiyeti, gayesi ve hitap etti¤i
zümrenin sosyal ve kültürel yap›s› ile il-
gilidir. Hoca Ahmed Yesevi’nin ‹slami-
yet’in esaslar›n›, tasavvufun incelikleri-
ni bir Türk mutasavv›f› olarak yorumla-
y›fl›, bunlar› halk edebiyat›n›n bilinen
flekilleri içinde hece vezniyle ve sade bir
dille herkesin anlayaca¤› tarzda ifade
etmesi hikmet tarz›n› do¤urmufl ve bu
tarz, zamanla Yesevi derviflleri vas›ta-
s›yla gelenek halini alm›flt›r. 

Fuat Köprülüye göre Hoca Ahmed
Yesevi’nin hikmetlerinde bafll›ca iki esas
unsur göze çarpar. Bunlardan biri ‹s-
lam, yani dini sofiyane unsur, di¤eri ise
milli yani Türklerin eski halk edebiya-
t›ndan al›nan unsurdur (Köprülü
1981:197). ‹slam, yani dini sofiyane un-
sur mevzuda daha kuvvetli oldu¤u hal-
de, milli yani Türklerin eski halk edebi-
yat›ndan al›nan unsur bilhassa flekil ve
vezinde daha belirlidir. ‹slamiyet daire-
sine henüz yeni giren Orta Asya Türkle-
ri, fleklen kendilerine hiç yabanc› gelme-
yen Divan-› Hikmet’e ta biatiyle büyük
k›ymet veriyorlard›. Mevzu da kendileri-
ni alakadar etti¤i için, söz konusu eser
az zamanda halk aras›nda hemen he-
men kutsi bir mahiyet al›r.Bununla be-
raber bu hususta en mühim amil, Hoca
Ahmed Yesevi’nin ayn› zamanda büyük
bir tarikat›n kurucusu olmas› ve tarika-
t›n›n süratle pek genifl bir sahaya yay›-
larak yüzy›llarca yaflamas›d›r.

Divan-› Hikmet nüshalar›nda bu-
lunan hikmetlerin hangi Türk Lehçesiy-
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le yaz›ld›¤›n› tay›n etmek için, XII.yüz-
y›lda edebi Türk Lehçelerinin co¤rafi da-
¤›l›fl›n› tespit ederek Hoca Ahmed Yese-
vi’nin do¤du¤u ve en çok yaflad›¤› saha-
n›n lehçesini ve orada hakim olan kültür
(Hars) ak›mlar›n› anlamak icap eder. Bu
hususta yap›lan uzun araflt›rmalara gö-
re Divan Hikmet, Kutadgu Bilig’in
yaz›ld›¤› Karahanl› Devrindeki Hakani-
ye Türkçe’si ile yani Kaflgar Türkçe’si ile
yaz›lm›flt›r (Osman 1992:197).

3.Divan-› Hikmet’in Yaz›l›fl Üslu-
bu ve Nüshalar›

Divan-› Hikmet’in büyük bir k›sm›
befl-yirmi befl aras›nda de¤iflen dörtlük-
lerden ibaret olup, kafiye düzeni koflma-
ya benzemektedir. Hikmetlerin bir k›s-
m›nda da gazel tarz› kullan›lm›flt›r. Tür-
kistan’da halk aras›nda çok sevilen ve
yayg›n bir biçimde kullan›lan yedili
(4+3=7) ve on ikili (4+4+4=12) ölçüsü,
gazel tarz›ndaki manzumelerde ise on
dörtlü (7+7=14) ölçüsü kullan›lm›flt›r.
Hoca Ahmed Yesevi seçti¤i vezinlerde bi-
le ça¤›n›n müflterek zevkine uyarak, na-
z›m flekli bak›m›ndan da dört m›sradan
meydana gelen ve yaln›z dördüncü m›s-
ralar› aralar›nda kafiyeli muhtelif
k›t’alar›n vücuda getirdi¤i destan tarz›n›
kullanm›flt›r. Bu destanlarda her k›t’a
sonundaki m›sralar›n ya aynen veya ka-
fiye itibariyle tekerrürü, onlar›n tek ola-
rak okunmaktan ziyade, belki de dini
toplant›larda umumi surette okunmak
üzere yaz›ld›¤›n› göstermektedir. Di-
van-› Hikmet bu bak›mdan da eski
Türk Halk Edebiyat› verimlerinden ay-
r›lm›yor.

Divan-› Hikmet’in Hoca Ahmed
Yesevi’nin bütün hikmetlerini içine alan
tam ve güvenilir bir nüshas› henüz eli-
mize ulaflmam›flt›r. Söz konusu eserin
nüshalar›n›n en eskisinin Vefik Pafla
Kütüphanesinde oldu¤u biliniyor. Bu
nüshan›n 148 varakl›, sade fakat güzel
bir yaz›yla ve bafll›klar› k›rm›z› olarak
H. 1105’te (M.1693-94) yaz›ld›¤›n› Kata-
log’dan (Katalog Nr: 1039)ö¤renebiliyo-
ruz (Köprülü 1976:121). Bundan baflka

Divan-› Hikmet’in Maarif Nezareti ta-
raf›ndan Halis Efendi’den al›nan kitap-
lar aras›nda bulunan bir nüshas› bulun-
maktad›r. Bu nüsha H.1260’ta (M.1844-
45) yaz›lm›fl olup, içinde Hoca Ahmed
Yesevi’ye ait olmayan bir çok manzume-
ler bulunmaktad›r. Katannof’tan al›na-
rak ‹stanbul’a getirilen bir nüsha daha
bulunmaktad›r. H.1290’da (M.1873-74)
yaz›ld›¤› anlafl›lan söz konusu nüsha
331 sayfadan oluflmakta olup, her sayfa-
da ortalama olarak 11 m›sra olmak üze-
re 99 hikmet mevcuttur. Ancak Fuat
Koprülü’ye göre bu nüsha yanl›fl ve ber-
bat olup, ilmi ehemmiyeti yoktur. Macar
Akademisi Kütüphanesinde de Divan-›
Hikmet’in yazma bir nüshas›n›n bulun-
du¤u bilinmektedir. Divan-› Hikmet
bütün Orta Asya’da ve di¤er Türk co¤-
rafyalar›nda çok meflhur bir eser olmas›
münasebetiyle baflka kütüphanelerde
veya hususi ellerde söz konusu eserin
daha çok nüshalara rastlanabilece¤i mu-
hakkakt›r. Günümüzde bulunan nüsha-
lar de¤iflik kifliler taraf›ndan de¤iflik sa-
halarda tertip edildi¤i için hikmet say›s›
bak›m›ndan da farkl›l›klar gösterir. Ayn›
basma nüshalar› için de söz konusudur.
Dünya kütüphanelerinde mevcut yüzler-
ce Divan-› Hikmet nüshas›ndan fayda-
lanarak sa¤lam bir metin haz›rlamak
henüz imkans›zd›r.Divan-› Hikmet’in
baz› nüshalar› aras›nda ‹stanbul Üni-
versitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Ensti-
tüsü Kütüphanesi (Nr: 2497), Ahmet Ca-
fero¤lu (fiahsi kitaplar› arar›nda) ve
Emel Esin nüshalar› (Esin-Tek Vakf›
Ktp) ile Manchester The John Rylands
University Library (Nr:67), ‹stanbul
Üniversitesi (TY, Nr: 3898), Millet (Ali
Emiri, Manzum, Nr: 16) ve Konya Mev-
la’na Müzesi (Nr: 2583) kütüphaneleri
ile S.Petersburg Asya Halklar› Müzesin-
deki (Nr.D. 41) el yazmalar› bulunmak-
tad›r.

Divan-› Hikmet ilk defa Kazan’da
H.1295’te (M.1878-79) Hikem-i Hazret-
i Sultan’ül-‘rifin Hoca Ahmed Yesevi
ad› ile 67 Hikmet ve bir Münacattan
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mürekkep 125 sayfal› bir risale halinde
bas›lm›flt›r. Kazan’da söz konusu eserin
ikinci bas›m›n›n yap›ld›¤› biliniyorsa da
elimize yeterli bilgi geçmemifltir.
H.1311’de (M.1894-95) yine Kazan’da
Divan-› Hikmet’in üçüncü bask›s› ya-
p›lm›flt›r. Kazan Üniversitesi Matba-
as›nda bas›lan bu nüsha, Divan-› Hik-
met-i Sultanü’l-‘Ârifin Hoca Ahmed
b.Mahmud b.iftihar-› ismiyle bas›lm›fl
olup, bu bask›da Gulam Muhammed
b.Müftü Rahimu’llah Kureyfli-i Esedi el-
Haflimi el-Lâbûrî’nin Hazînetü’l-Asfiyâ
adl› meflhur Tezkere-i Evliyâ’s›ndan ç›-
kar›lm›fl ufak bir hâl tercümesi, 17 say-
fal› mensur bir mukaddime, 134 Hik-
met ve bir Münâcât yer almaktad›r.
1896 y›l›nda yine Kazanda neflredilen
Divan-› Hikmet’in dördüncü bask›s›na
gelince, 277 sayfadan oluflmakta olan bu
bask›, aynen üçüncü bask›s›nda oldu¤u
gibi Hazinetü’l-Asfiyâ’dan ç›kar›lm›fl
hâl tercümesi ile sülûk adab›na ait mu-
kaddimeyi ve üçüncü bask›s›ndan 14
fazlas›yla 148 Hikmet’i içine al›r. Di-
van-› Hikmet H.1314’te (M.1898-99)
Taflkent’te Tafl-basmas› olarak neflredil-
mifltir. Söz konusu eserin Taflkent bask›-
s› Fakrnâme ad› verilen mensur muka-
demeyi, üçüncü Kazan bask›s›na yak›n
Hikmet’leri ve sonundaki Münâcât’›
içine alan 154 sayfadan oluflmakta olup,
sonunda Yesevi dervifllerinden birinin
yine ayn› tarzdaki Hikmetlerini de içine
almas› bak›m›ndan di¤er bask›lardan
bir fazlal›k gösterir. Özbekler Dergah›
fieyhi Haci Süleyman Efendi’nin H.
1299’da ‹stanbul’da Dîvânü Belâgat
ünvân-› Sultanü’l-‘ârifîn Hoca Ah-
med Yesevi ismiyle neflretti¤i nüshaya
gelince, bu, her sayfas›nda ortalama 26
m›sray› içine alan toplam 276 sayfal›k
bir nüshad›r.Di¤er bask›lardan epeyce
fazla olan bu ‹stanbul bask›s›nda Hoca
Ahmed Yesevi’den baflka birçok tan›nm›fl
Orta Asyal› Türk Mutasavv›f flairlerinin
manzumeleri de yer almaktad›r. Son ola-
rak Hoca Ahmed Yesevi’nin söz konusu
hikmetleri Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan

(Eraslan 1991) ve Türkiye Diyanet Vakf›
taraf›ndan (Bice 1993) neflredilmifltir.
Ancak Hoca Ahmed Yesevi’ye atfedilen
hikmetlerin tamam› bu iki yay›nda top-
lanabilmifl de¤ildir 

4. Divan-› Hikmet’in Tesirleri 
XI.yüzy›l›n sonlar› ile XII.yüzy›l›n

bafllar›nda Orta Asya Türk topluluklar›
‹ran üzerinden gelen dini ve kültürel bir
istilan›n tehdidi alt›nda idi. Bir k›s›m
Türkçe konuflan Türk kavimlerinde
dersler bile Farsça veya Arapça verili-
yor, okumufl ve ayd›n Türklerin baz›lar›
fliir ve yaz› dil olarak Farsça ve Arap-
ça’ya yönelmifllerdi. ‹slamiyet’i yeni ka-
bul eden veya kabul etmekte olan halk
ise Arapça ve Farsça bilmiyorlard›. Hoca
Ahmed Yesevi yetiflmifl bir ayd›n kifli
olarak Farsça ve Arapça’y› çok daha iyi
bilmesine ra¤men halka yöneldi.Halk›n
dili ile konufltu ve eser verdi. O genifl
halk kitlelerinin anlayabilece¤i sade
Türkçe ile “Hikmet” denilen deyifllerini
yazmaya bafllad›. Türkçe ile fliir yaz›la-
mayaca¤› iddias›nda olan hatta kendisi-
ni yad›rgayan sözde ayd›nlara ald›rma-
d›.‹slamiyet’in hayata dair insani, ahla-
ki prensiplerini kendine ait sade ifade-
lerle söyledi ve yazd›. Evlerde, sohbet-
lerde, toplant›larda ve çeflitli toplu yer-
lerde onun yüzlerce binlerce beyti yaz›-
l›r, okunur, söylenir ve ifllenir oldu.99 bi-
ne ulaflt›¤› söylenen talebeleri onun hik-
metlerini köylere, flehirlere, k›fllak ve
yaylaklara ve hatta mezarlara tafl›d›lar.
Bu fliirler, deyifller, ö¤ütler “Hikmet” ola-
rak özdeyifller halinde Türk ordusunun
gitti¤i her yere ulaflt›.Bu sebeple, ölü-
münden sonra da Türkçe fliir söyleme
gelene¤i onun Hikmet’lerinden esinle-
nen yeni ergin kiflilerce devam ettiril-
di.Hac› Bektafl Veli, Yunus Emre ve Hac›
Bayram’lar Hoca Ahmed Yesevi’nin er-
ginlik ve ermifllikte de fliir, deyifl ve teb-
li¤de de takipçileri oldu (Mert Bilig Ya-
y›nlar› 13:28). 

Prof.M.Hartmann, Ça¤atayl›lar
Devri Orta Asya Türk flairi Çimyanl›
Hüveyda’dan söz ederken Hoca Ahmed
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Yesevi’nin vücuda getirdi¤i Hikmet ile
manen bütün Türkistan’› doldurdu¤unu
söylüyor ve diyor ki: Divan-› Hikmet
sahibinin ölümü, Kutadgu Bilig’in teli-
finden ancak bir as›r sonra oldu¤u düflü-
nülürse, hatta bugün bile afla¤› yukar›
müellifin ölümünden yaklafl›k 760 y›l
sonra kendi halk› aras›nda yaflayan bu
kitab›n ehemmiyeti lay›k›yla anlafl›-
l›r.Hakikaten, Türk Tarihi hakk›nda
araflt›rmalarda bulunan bütün Avrupa
alimleri, Hoca Ahmed Yesevi’nin bütün
Türk Dünyas›ndaki tesirini ve önemini
az çok idrak etmifllerdir. Léon Cahun bir
eserinde, Timur zaman›nda Türkçe
Farsça’ya galebe etti, Maveraünnehir
uyan›fl devrinin adamlar› art›k Farsça
de¤il Ça¤atayca denilen Türkçe ile yaz›-
yorlard›. Daha onlardan önce Türkistan-
l› Hoca Ahmed Yesevi halk dili olan
Türkçe’yle yazm›flt›.Hoca Ahmed Yese-
vi’den sonra Türkçe öyle bir ehemmiyet
kazand› ki o meflhur Mirâc-Nâme,
Baht›yar-Nâme, Tezkiretü’l-Evliyâ
gibi kitaplar Uygur Lehçesi ve Uygur
Harfleri ile yaz›ld›.

Konar-Göçer Türk topluluklar›n›n
yerleflik hayata geçtikleri ve kitleler ha-
linde ‹slamiyet’e girmeye devam ettikle-
ri bir dönemde, Hoca Ahmed Yesevi’nin
‹slamiyet’in bütünlefltirici esaslar›n›,
ba¤lay›c› pratik ilkeler olarak toplumun
en uç kesimlerine kadar yayg›nlaflt›rma-
s›, yeni aray›fllar içerisindeki genifl kitle-
leri, tek kültür oda¤›nda bütünlefltirdi.
Sadece Maveraünnehir’de de¤il Anado-
lu’da, Rumeli’de ve Balkanlar’da Türk
Kültürü ve dilinin yerleflmesinde Hoca
Ahmed Yesevi ve takipçileri önemli rol
oynam›fllard›r.Osmanl› Devletinin ma-
nevi kurucular› olan fieyh Edebal›, Hac›
Bektafl Veli, Haci Bayram Veli ve Geyik-
li Babalar Hoca Ahmed Yesevi’nin tem-
silcileri ve takipçileri idi. Hoca Ahmed
Yesevi’nin, Diyar-› Rum denilen ve yeni
fethedilmekte olan Anadolu’ya, el verip
gönderdi¤i Hac› Bektafl Veli Osmanl› or-
dular›n›n manevi yetifltiricisi oldu. Yine
onun ayn› amaçla Balkanlara gönderdi-

¤i Sar› Saltuk, ‹slamiyet’i Do¤u Avru-
pa’da ve Balkan ülkelerinde köklefltiren
gönül eri idi. Bu kültür ve bilim adamla-
r› Türk ak›nc›lar›n›n manevi olmufllar,
ordular bir bölgeye girmeden önce o böl-
geyi fethe haz›rlam›fllar, fetihten sonra
ise bu bölge halk›na, girdikleri yeni kül-
türü özümsetecek ö¤reticiler ve kültür
tafl›y›c›lar› olmufltur. Bugün biz Orta As-
ya’dan Kafkaslara, Do¤u Türkistan’dan
Anadolu’ya ve Anadolu’dan Balkanlara
kadar uzanan genifl co¤rafyadaki Türk
topluluklar› aras›nda var olan dil ve kül-
tür bütünlü¤ünü flüphesiz Hoca Ahmed
Yesevi ve onun takipçileri olan alp eren-
lere borçluyuz. 

NOTLAR
1 Sayram’da Muhammed Hanefi evlad›ndan

olduklar›n› iddia eden baflka kimselere de rastlan-
mas›, daha do¤rusu onlar›n bir s›n›f teflkil edecek
kadar çok olmas›, Ahmed Yesevi’nin Bugünkü Do¤u
Türkistan’›n Sayram kasabas›nda do¤du¤unu tama-
m›yla kuvvetlendiriyor.

2 Bu parça Do¤u Türkistan’da ç›kmakta olan
Bulak Mecmuas›n›n 14.(1984) ve 16.(1985) say›s›na
bas›lan Divan-› Hikmet’ten al›nm›flt›r. 

3 Ölmüfl hayvanlar›n etini yiyen bir çeflit ku-
fla “Kerkes k›flu”denir

4 Tamu cehennem demektir.
5 “Himar yüglüg Boluban” ise günümüz Türk-

çe sinde, “Yüklü Eflek misali” anlam›ndad›r. 
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