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Özet
Türk dünyasının ortak değerlerinden biri Hoca Ahmet Yesevi’dir. “Pir-i
Türkistan” olarak adlandırılan Ahmet Yesevi, “kültürler arası diyalog,
kültürlerin yakınlaşması, barış” gibi semboller açısından son derece önemli
bir şahsiyet olması nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Teşkilatı (UNESCO) tarafından 2016 Yılı “Ahmet Yesevi Yılı” olarak ilan
edilmiştir. Bu yıl, Ahmet Yesevi’nin ölümünün 850. yıl dönümü olarak kabul
edilmektedir. Arifler Sultanı Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatı, fikirleri ve
öğretisi yüzyıllardır Türklerin manevi, sosyal ve edebi hayatını etkileye
gelmiştir. Onun düşünceleri günümüze esasen “Hikmetler” vasıtasıyla
ulaşmıştır. Hoca Ahmed Yesevî’nin takipçileri onun hikmetlerini istinsah
ederek divan haline getirmişler ve böylece “Divan-ı Hikmet” nüshaları
oluşmuştur. Bu şekilde Türkistan Pirinin sonraki nesillere bıraktığı manevi
değerler canlılığını korumuş, hikmet geleneği de devam etmiştir. Tasavvufi
Türk edebiyatının seçkin örneği olan bu eser, yüzyıllardır Türklerin edebi ve
manevi hayatını yönlendirmektedir. Makalede, ilk olarak Ahmet Yesevi
hakkında kısaca bilgi verilecek, ardından Uygurlar arasında canlı bir
şekilde yaşatılan hikmet söyleme geleneği ve Kaşgar’da yazılmış iki
yazmadaki hikmetler tanıtılıp değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, Kaşgar, Gunnar Jarring
Koleksiyonu.
Abstract
Hoca Ahmet Yesevi is one of the common values of the Turkish world. Ahmet
Yesevi, who is called “Pir-i Türkistan”, is a very important personality in
terms of symbols such as “intercultural dialogue, convergence of cultures,
peace”. Therefore, year 2016 has been declared as “Year of the Ahmet
Yesevi” by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO). It is accepted that this year is the 850th
anniversary of Ahmet Yesevi’s death. Life, ideas and teaching of Hoca Ahmet
Yesevi has influenced the spiritual, social and literary life of the Turks for
centuries. His thoughts were reached to day through “Hikmets”. The
followers of Hoca Ahmet Yesevi copied his hikmets and resolved divan, thus
copies of the “Divan-Hikmet” were occured. Accordingly, spiritual values
inherited from Ahmet Yesevi protect its vitality and the custom of hikmet is
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continued. This work which is an outstanding example of the Turkish Sufi
Literature has oriented the literary and spiritual life of the Turks for
centuries. Firstly, we will give information about Ahmet Yesevi, later the
custom of hikmet telling which lives colourfully among Uighurs introduced
and ultimately, evaluate hikmets which are two Chagatai Manuscripts
written in Kaşgar in this article.
Keywords: Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, Kaşgar, Gunnar Jarring
Collection.

Giriş
Türk-İslam tarihinin en önemli sembol şahsiyetlerinden birisi şüphesiz ki Ahmet
Yesevî’dir. Pir-i Türkistan, Hazret-i Türkistan, Hâce-i Türkistan, Hazret-i Sultan, Sultanü’l
evliya, Evliyalar serveri, Serhalka-i sînerişan 1 (Ersalan 1995: 799; Özköse 2006: 293-294;
Bice 2015: 9-11) gibi unvanlarla anılan ve tarihî şahsiyetinden ziyade menkıbevî hayatıyla
tanınan Ahmet Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında bugünkü Kazakistan’ın Çimkent
şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir (Köprülü 1976: 61-62; Tatçı
2016: 14).

Yesevî’nin babası Sayram civarında tanınmış bir sufi olan ve Hz. Ali soyundan geldiğine
inanılan Şeyh İbrahim; annesi ise babasının halifelerinden Musa Şeyh’in kızı Ayşe
Hatun’dur (Eraslan 1998: 80; Özköse 2006: 294; Bice 2015: 10). Dolayısıyla Yesevî, ailesi
ve çevresi itibariyle asil, saygın bir muhitte ve dinî yönden zengin bir ortamda doğmuş ve
yetişmiştir (Çakan 2005: 202).
Ahmet Yesevî, ilk eğitimini babası Şeyh İbrahim’den ve Sayram’ın önde gelen âlimi
Şehabeddin İsficabî’den almıştır (Bice 2015: 11). Önce annesini ardından da yedi yaşında
babasını kaybeden Yesevî, ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Sayram’dan ayrılıp Yesi
şehrine gelir (Eraslan 1995: 801). Yesi’de Arslan Baba’ya intisap eden Yesevî, onun
terbiyesi altında kendisini yetiştirir (Köprülü 1976: 64).

Arslan Baba’nın ölümünden sonra İslam coğrafyasının önemli kültür merkezlerinden olan
Buhara’ya gelen Yesevî, burada devrin önde gelen âlim ve mutasavvıflarından olan Şeyh
Yusuf el- Hemedanî’ye intisap eder (Köprülü 1976: 65). Bir hikmetine göre bu sırada yirmi
yedi yaşındadır (Eraslan 1998: 79; Özköse 2006: 296). Arslan Baba’dan melamet
esaslarını öğrenen Yesevî, Yusuf Hemedanî’den de zühd, takva, riyazet, mücahede, ibadet
ve zikir esaslarını öğrenir (Eraslan 1995: 804). Ancak Ahmet Yesevî’nin eğitiminde sadece
bu isimler rol oynamamıştır. Hikmetlerinden yola çıkılarak Bâyazid-i Bistâmî, Şiblî, Hallacı Mansur, Cüneyd-i Bağdadî, İbrahim Edhem, Şakîk-i Belhî, Ma’rûf-i Kerhî gibi önemli
mutasavvıfların da onun yetişmesinde etkili olduğu belirtilmektedir (Eraslan 1998: 82).

Ahmet Yesevî, Yusuf Hemedanî’nin vefatından sonra Hâce Abdullah Berkî ve Hâce Hasan
Endakî’nin ardından üçüncü halife olarak irşad postuna oturur (Köprülü 1976: 72). İrşad
makamında ne kadar süre kaldığı bilinmeyen Yesevî, makamı dördüncü halife Hoca
Abdu’l-Hâlık Gucdüvanî’ye bırakarak muhtemelen altmış yaşlarında tekrardan Yesi’ye
döner (Köprülü 1976: 72; Eraslan 1995: 804).

Ahmet Yesevî’nin Yesi’ye döndüğü dönemde bölgede din ve tasavvuf propagandası için
uygun bir zemin bulunmaktadır. 2 Bu şartlar içinde Türkistan coğrafyasında etrafına
binlerce mürit toplayan Ahmet Yesevî, bu insanlara İslamiyetin esaslarını ve tasavvufu
Altmış üç yaşında girdiği yeraltı hücresinde zikir yaparken dizlerinin göğsüne sürtünmesinden dolayı
göğsünün her iki yanında izler oluştuğu için bu isim verilmiştir (Bice 2015: 16).
2bk. (Köprülü 1976: 74-75).
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anlatmaya ve öğretmeye çalışır (Köprülü 1976: 74-75). Kaç yaşında öldüğü konusunda net
bir bilgi bulunmayan 3 Ahmet Yesevî, M. 1166-1167 yılında vefat eder.

Hayat hikâyesi, fikirleri, öğretileri, üslubu, tekniği, şiirleri ve yetiştirdiği şahsiyetlerle
Türklerin dinî, sosyal ve edebî hayatında önemli izler bırakan Ahmet Yesevî, nüfuzu geniş
bir coğrafyaya yayılmış ve günümüze kadar ulaşmış önemli bir mutasavvıftır. Türklerin
İslamiyete muhabbetle yaklaşmalarında, İslamiyeti kabul etmelerinde ve Türkler arasında
tasavvuf düşüncesinin yeşerip gelişmesinde öncü olan pek çok sufi olmasına rağmen
hiçbiri Ahmet Yesevî kadar ilgi uyandırmamış, geniş toplulukları arkasından
sürükleyememiş ve tesirini bu denli devam ettirememiştir (Özköse 2006: 302). Hem
hayattayken hem de ölümünden sonra adı etrafında kerametler teşekkül ettirilerek
manevî nüfuzu sürdürülmüştür. Türkler arasında Ahmet Yesevî kadar farklı coğrafyalarda
yaşayan ve yaygın bir şöhrete sahip başka bir isim yoktur (Bice 2015: 9). O, Türklerin
İslamiyeti benimsemelerinde ve Türk kültürünün İslamiyet ile taçlanmasında en önemli
rolü üstlenmiş büyük bir mutasavvıf âlimdir.
Ahmet Yesevî, iyi bir medrese tahsili görmesine, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine
rağmen İslam dininin kurallarını, esaslarını ve inceliklerini, tasavvuf düşüncesini,
tasavvufun âdap ve erkânını halka onların anlayacağı basit ve yalın bir dille, onların
alışmış oldukları edebî şekillerle anlatmıştır (Köprülü 1976: 115; Eraslan 1998: 85-86). Bu
bağlamda o, Türkçe hitabı ve söylediği şiirlerle Türkçenin bir ilim ve sanat dili olarak
gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.

Ahmet Yesevî’nin kalıcılığını sağlayan etmenlerin başında yetiştirdiği dervişleri ve onun
takipçileri gelir. Mansur Ata, Said Ata ve Hâkim Süleyman Ata onun üç büyük halifesidir.
Bunların dışında Sufi Muhammet Danışmend Zennukî, Baba Maçin, Emir Ali Hakim, Hasan
Bulganî, İmam Mergazî, Şeyh Osman Mağribî isimli halifeleri de bulunmaktadır 4 (Köprülü,
1976: 34). Bununla birlikte gerek Orta Asya’da gerekse de Anadolu’da kendilerini Ahmet
Yesevî soyundan sayan, onun müridi, temsilcisi ve takipçisi olduğunu söyleyen pek çok
isim vardır (Çakan 2005: 207; Özköse 2006: 310).
Ahmet Yesevî’yi ölümsüzleştiren, onun zaman ve mekân sınırlarını aşmasını sağlayan
ikinci husus ise Yesevîlik tarikatıdır. O, kendi adıyla anılan Yesevîlik tarikatının esaslarını
belirlemiştir. Bu bağlamda Yesevîlik, bir Türk tarafından kurulmuş ve Türkler arasında
örgütlenmiş olan ilk tarikattır (Köprülü 1976: 114; Bice 2015: 17).
Başlangıçta Seyhun civarında yayılan, Moğol istilasından sonra da Horasan, İran,
Azerbaycan ve XIII. yüzyılda da Yesevî dervişleri vasıtasıyla Anadolu’da yayılma imkânı
bulan (Eraslan 1995: 819) Yesevîlik, geniş bir yaygınlığa sahip olan Nakşîbendî ve Bektaşî
tarikatları ile Kübreviyye ve Ciştiyye gibi yerel tarikatları derinden etkilemiştir (Bice
2015: 9). Ahmet Yesevî’nin temellerini attığı Yesevîlik, İslam çizgisi dışına çıkan ve
Rafizîlik, Zındıklık, Mulhidlik gibi isimlerle nitelenen zararlı gayr-i sünni akımlara karşı bir
set olarak Türk-İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli katkılar
sağlamıştır.

Ahmet Yesevî’yi ebedileştiren üçüncü husus ise “hikmet” adı verilen manzumeleriyle
hikmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Divan-ı Hikmet adlı eseridir. Hikmet,
Ahmet Yesevî’nin İslamiyetin esaslarını, şeriat ahkâmını ve ehl-i sünnet akidesini, tasavvuf
düşüncesini, tarikatın adap ve erkânını Türklere öğretmek ve müritlerine telkin etmek
maksadıyla (Yazıcı 1998: 74) basit, sade, anlaşılır bir Türkçe ile ve Türk halk
edebiyatından alınma unsurlarla söylediği manzumelere verilen addır. Hikmetler, Ahmet

Ahmet Yesevî’nin yetmiş üç, seksen üç, yüz yirmi, yüz otuz yıl gibi bir ömür sürdüğü yönünde tahminler
bulunmaktadır. bk. (Köprülü 1976: 73; Eraslan 1998: 79).
4 Halifeleri ile ilgili olarak bk. (Köprülü 1976: 87-98).
3
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Yesevî’nin ölümünden sonra dervişleri tarafından toplanıp bir araya getirilerek Divan-ı
Hikmet adlı eser oluşturulmuştur. Dolayısıyla mürettep bir eser olmayan Divan-ı
Hikmet’teki bütün şiirlerin Ahmet Yesevi’ye ait olduğu şüphelidir. Zira Ahmet Yesevî’den
sonra onun gibi söyleme arzu ve isteğinden dolayı bir hikmet tarzı, hikmet geleneği hasıl
olmuş; Yesevî dervişleri söyledikleri hikmetleri ona olan saygılarından dolayı onun
mahlasıyla tapşırmışlar, bu durum da hikmetlerin ayıklanmasını zorlaştırmıştır 5 (bk.
Eraslan 2000: 34).
Ahmet Yesevî’nin hikmetlerini içeren pek çok yazma ve basma nüsha bulunmaktadır. Bu
nüshaların en eskisi XVI.-XVII. yüzyıla aittir (Eraslan 2000: 40). Önceleri yazma nüshalar
halinde bulunan Divan-ı Hikmet daha sonraları basma tekniğiyle çoğaltılmıştır. DivanHikmet ilk defa 1878-1879’da Kazan’da basılmıştır (Köprülü 1976: 121). Bununla birlikte
eser, on yedi defa Taşkent’te, dokuz defa İstanbul’da, beş defa Kazan’da ve birer defa da
Buhara ve Kagan’da matbu olarak basılmıştır (Bice 2015: 27).

Divan-ı Hikmet nüshalarında yer alan hikmetlerin sayısı birbirinden farklıdır. En fazla
hikmet Kazan baskısında yer almaktadır (Eraslan 2000: 35). Yazma ve basma hikmet
mecmualarındaki Ahmet Yesevî’ye ait olan hikmet sayısı ise 250’yi geçmemektedir
(Eraslan 1998: 92).
Divan-ı Hikmet nüshalarında Ahmet Yesevî’nin yanı sıra Garbî, Ubeydî, Zelilî, Azîm Hâce,
Nevayî, Kul Şerifî gibi Yesevî dervişlerinin hikmetleri de yer alır 6 (Eraslan, 1995: 814).

Hikmetler, beyit ve dörtlüklerle yazılmıştır. Dörtlüklerle yazılmış hikmetlerde kıt’a sayısı
5-25 arasında değişmektedir (Eraslan 2000: 39). Bazı hikmetlerde gazel tarzı;
münacaatlarda ise mesnevi biçimi kullanılmıştır (Eraslan 2000: 39). Gazel tarzındaki
hikmetlerin bir kısmı musammat şeklindedir (Eraslan 2000: 39). Gazellerdeki beyit sayısı
5-15 arasında değişmekle birlikte daha çok yedi beyitlik gazeller tercih edilmiştir (Özköse
2006: 305).

Hikmetlerde hem hece hem de aruz vezni kullanılmıştır. Hikmetler, hece vezninin
genellikle yedili (4+3), on ikili (4+4+4) ve on dörtlü (7+7) kalıplarıyla söylenmiştir. Bazen
de on altılı (8+8) ölçü kullanılmıştır (Köprülü 1976: 17; Eraslan, 2000: 39). Aruz ölçüsü ile
yazılmış hikmetlerde ise Mefâîlün/ Mefâîlün/ Feülün, Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün,
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Feûlün, Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün ve Mef’ûlü/ Mefâîlü/
Mefâîlü/ Feûlün kalıpları kullanılmıştır (Eraslan 2000: 39).

Hikmetlerde kafiye olarak ise genellikle yarım kafiye tercih edilmiş, redif usulüne de bağlı
kalınmıştır (Eraslan 2000: 39; Köprülü 2009: 220). Hikmetlerde, dörtlüklerin son
mısralarının ya bir nakarat gibi tekrar edildiği ya da birbirleriyle kafiyeli olduğu
görülmektedir. Bu durum, hikmetlerin dinî toplantılarda topluca okunmak ya da ilahî
şeklinde söylenmek üzere inşa edildiğini göstermektedir (Köprülü 1976: 149). Nitekim
Türkistan’da, Kırgız-Kazaklar arasında ve Volga boyu Türklerinde Divan-ı Hikmet’e
maksus besteler mevcuttur (Köprülü 1976: 149). Bugün Doğu Türkistan’da da
“Yesevîhan”, “Hikmethan” olarak ifade edilen bu gelenek hâlâ devam etmektedir (Bice
2015: 27). Özellikle hikmetleri ezberden okuyan kırk kadın-kızlar hikmetlerin icrasında ve
yaşatılmasında önemli bir rol oynamışlar, Gevher Şehnaz’dan günümüze bu an’aneyi
sürdürmeye çalışmışlardır. 7
Divan-ı Hikmet’in muhtevasını genel olarak Allah’ın birliği, mutlak irade ve kudret, Hz.
Muhammet sevgisi, sünnet, şeriat, zühd ve takva, İslam ahlâkı, ahiret, kıyamet, cennetAyrıca bk. (Köprülü 1976: 122-126).
Diğer isimler için ayrıca bk. (Eraslan 1998: 92; Eraslan 2000: 35).
7 Ayrıntılı bilgi için bk. (Hayit 1998: 458-460).
5
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cehennem, dünyadan ve sahte âşıklardan şikâyet, kıssalar, zikir, halvet vb. (Köprülü 1976:
146; Eraslan 1998: 93) hususlar oluşturmaktadır.

Yesevî, Yesevîlik vasıtasıyla olduğu gibi hikmetleri ve Divan-ı Hikmet adlı eseriyle de
Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasının yanı sıra duygu, düşünce ve ideal birliğinin
sağlanmasında, Türkçe’nin edebî bir olarak gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Orta
Asya’da yeşerip filizlenen hikmet geleneği Anadolu’da Yunus geleneğini vücuda getirmiş
ve onunla çiçek açmıştır. 8

Ahmet Yesevi’nin bütün Türk dünyasını etkileyen bir mutasavvıf olduğunu yukarıda
belirttik. Son yıllarda saha araştırmalarına dayalı çalışmalarda, hikmet söyleme
geleneğinin Uygurlarda canlı olarak yaşatıldığı ve Uygurlar arasında “Divan-ı Hikmet”in
çok sayıda nüshası olduğu tespit edilmiştir. Burada ilk olarak sözlü geleneğe ilişkin bazı
tespit ve tahlillere yer verilecektir.
2009 yılında Uygur araştırıcı Prof. Dr. Rahile Davut, Uygur Özerk Bölgesi’nde Turfan iline
bağlı Konaşeher ilçesinin Karahoca Köyü’nde Ayşemhan Peytul Helpet’ten derlemeler
yapmış ve çok sayıda hikmet tespit etmiştir. Bunlardan biri şöyledir:
Eya dostlar hesbim halim bayan eyley,

Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Çin dertlikte bu sözlerni bayan eyley, Hu-Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Ğar içide kéçe kündüz taet kıldım,
Nefli namaz okup uni adet kıldım,

Her ne capa çeksem aña taket kıldım, Hu-Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Ğar içide Mustapa’ni hazir kördüm,

Salam kılıp adet bilen bihut turdum,

Asi capi ümmetlerniñ halini sordum, Hu-Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Ğarğa kirmek Resulillah sünnetleri,
Taet kılmak Hek Resul’niñ adetleri,

Ğériplarğa rahme kılmak şepketliri Hu-Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
8bk.

(Eraslan 1998: 90).
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Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Ümmet bolsañ kiçe kündüz tinmay yığla,
Bağrıñ bésip öpkeñ şéşip yürek dağla,

Ecel kelse merdane dek beliñni bağla, Hu-Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Eya perzent ümmetlerniñ derdi artar,
Piski pucur gunahlari tağdin artar,

Dinni koyup dunya malni özge tartar, Hu Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Bir kün séniñ ömrüñ ahir bolğay ğazan,
Ecel kelmey töve kılğıl eya nadan,

Şayet saña rahme eylegey ezim yazdan, Hu-Allah!
Ol sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hek’tin korkup ğarğa kirdim.
Kul Hoca Ahmed tekbir eytip sohbet başlap,
Havayi heves menmenlikni yirak taşlap,

Seherlerde çar zar urup tinmay yiğlap, Hu-Allah!
Ol sevebtin Hektin korkup ğarğa kirdim.

Ne sevebtin Hektin korkup ğarğa kirdim (Harris 2012).

2012 yılında, İngiliz araştırıcı Rachel Harris, Uygur Özerk Bölgesi’nde Aksu ilçesi, Şayar
kasabası, Toyboldi, Yeñi Çimen Köyü’nde, saha araştırmasında bulunmuş ve “Hetme
Töreni”nin ardından çok sayıda hikmet derlemiştir. Hikmet söyleme geleneğini icra eden
kaynak kişi Cennethan Kuşnaç, Harris’in sorularına şöyle yanıt verir: “Hikmetleri
annemden öğrendim. 15-20 kadar hikmet biliyorum. Annem hikmetleri not etmişti. Ben de
onun yazdığı hikmetleri kendim için kopya ettim.” Buradan, hikmetlerin Uygur sözlü
kültür geleneğinde önemli bir yeri olduğunu ve kuşaktan kuşağa nakledildiğini
görmekteyiz. Bu hikmetlerden biri şöyledir:
Ağziñniñ nimi kaşkay amin,
Közüm nuri öçkey amin,

Toprak içige köçkey amin,

Veyran kilur bu ölüm amin.
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Kul Hoca Ahmed sen oyğan amin,
Yoktur bu sözde yalğan amin,
Tuprak içide kalğan amin,

Veyran kilur bu ölüm amin.
Saraylirini buzup amin,

Bostanlirini köçürüp amin,

Hemmimizge baraver amin,

Kelgen ölüm emes mu amin.
Hatunlirini tul kılğan amin,

Gülzarlikni har kılğan amin,
Yitimlarni kahşatkan amin,

Kelgen ölüm emes mu amin.
Kul Suleyman sen oyğan amin,
Yoktur bu sözde yalğan amin,
Tuprak içide kalğan amin,

Veyran kılur bu ölüm amin.
Birdin birge barurmiz amin,
Lehet içige kirermiz amin.
Lehet içge kirgende amin,

Nim dep cavap kilarmiz amin (Harris 2012).
Hoca Ahmed Yesevî’nin takipçileri Ulu Pir’in hikmetlerini istinsah ederek divan haline
getirmişler ve böylece “Divan-ı Hikmet” nüshaları oluşmuştur. Bu şekilde Türkistan
Piri’nin sonraki nesillere bıraktığı manevi değerler canlılığını korumuş, “hikmet” geleneği
de devam etmiştir. Tasavvufi Türk edebiyatının seçkin örneği olan bu eser yüz yıllardır
Türklerin edebi-manevi hayatını yönlendirmektedir. Bugün dünyanın farklı
kütüphanelerinde Türkistan Piri Hoca Ahmed Yesevî hikmetlerinin yer aldığı “Divan-ı
Hikmet” eserinin çeşitli yazma ve matbu nüshaları bulunmaktadır. Bugüne kadar üzerinde
çalışılmayan nüshalardan birkaçı da İsveç Lund Üniversitesi Gunnar Jarring
Koleksiyonu’nda bulunmaktadır.
Burada Jarring Koleksiyonu’nda kayıtlı bulunan iki yazmadaki hikmetlere yer verilmiştir.
Bu yazmalardan ilki Prov. 42 numarada kayıtlı olup 1930 yılında Jarring tarafından
Kaşgar’dan satın alınmıştır. 18x11 cm ebadında olan yazmanın baş ve son kısımları
eksiktir. Yazmanın 20 sayfalık kısmı mevcuttur ve başında 5 gazel bulunan eserin sonraki
sayfalarında toplamda 3 hikmet yer almaktadır ve çalışmada bunlara yer verilmiştir.
Yazmalardan ikincisi ise Prov. 354 numarada kayıtlı olup 1930 yılında Jarring tarafından
Kaşgar’dan satın alınmıştır. 18,5x11,5 ebadında olan yazmada, 1b-40b sayfaları falcılık;
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40b-42a sayfaları Arap harflerinin sayısal değeri; 43a-53b sayfaları başağrısı tedavisi; 54a72a sayfaları hikmetler; 72b-76b sayfaları dini içerikli konular; 77a-79b sayfaları arasında
ise manzum dini bir hikâye yer almaktadır. Bu çalışmada 54a-70b arasında yer alan
hikmetlere yer verilmiştir. Yazmada 70a, 70b, 71a, 71b sayfalarının alt kısımları yırtılmış
ve koparılmış olduğu için hikmetlerin bazı dizeleri okunamamıştır. Bu kısımlar üç nokta
(…) ile gösterilmiştir.
Prov. 42’de yer alan hikmetler şöyledir:

[1a]

Ḥikmet

Zihį śāniʿzihį ḫālıḳzihi ḳādir

Ḥadd-ı didārıñ ziyne bile aytıp bolmas
Cümle canlıġ yıġılıp seniñ evśāfıñnı
Defter içre tā ḳıyāmet fütüp bolmas
[1b]

Beyān ḳılay ḳaysı seniñ śıfatıñnı
‘Ayān ḳılay ḳaysı biri ḳudretiñni
Héç kim bilmes zerre seniñ ḥikmetiñni
Aḳlı bilen hiç ḳaysı yetip bolmas
Ḳudret bilen yaratıldı ādem laydın
Melāikler yaratıldı barça nurdın
Dive-feri şeyāṭįnler barça otdın
Ḥikmet nedür hiç ḳaysını bilip bolmas
Ādem atā dünyā sarı keldi kitti
Barçaları yer astıġa kirip yattı
Nūḥnebį barça mürsil bārı ötti

[2a]

Beni-i ādem yer üstide turup bolmas
ḤaḳMusṭafā āḫir demde ḳatıġ yattı
Ecel kelip Mustafāġa yaḳın yetti
Cemāʿatdin ḳaldım diben yıġlap yattı
Bilāl ünįn işitkendin turup bolmas
Āyşem ki fermān ḳıldı ṭaharetni
Yıḳılıp ḳonup ḳılay didi ibādetni
Mescid sarı barıp ḳılay men ṭāʿatni
Yıḳılıp ḳaldım mescid içre dise bolmas
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Üç kün munda vużuʿḳılıp yatalmadı
[2b]

Barıp anda namāzını oḳuyalmadı
Resūlullah mescid sarı kelelmedi
Ḳuvvetim yoḳnitey anda dise bolmas
Ṣaḥābeler peyġāmberimni tafalmadı
Ḳorḳunçıdın yastuḳıda yatalmadı
Mescid içre namāzını oḳuyalmadı
Ḥāletim yoḳnitey anda dise bolmas
Mescid içre ʿimāmesin buyurup berdi
Yārı evvel kiysun diban ruḫśat berdi
Ṣaḥābeler bilen namāz ḳılsun dédi

[3a]

Ey dostlarım hergįz namāz ḳoysa bolmas
Ebā Bekrį‘ammāmesin kiyip aldı
Miḥrāp içre ötüp namāz ḳılsun didi
Ṭāḳat ḳılmay mescid içre ol yıḳıldı
Muśtafānıñ maḳamıda turup bolmas
Yıġlaştılar Muśtafānıñ yarānları
Uluġ kiçik barça anda asḥābları
Nālesidin ʿarşıñ yeter nālişleri
Resūl üçün ṭāḳat ḳılıp turup bolmas

[3b]

Bu sözlerni resūlullah işittiler
ʿAlį meni alıp barsun dip ayttılar
Şįr-i Ḫudā mescid sarı keltürdiler
Ey dostlarım hergįz namāz ḳoysa bolmas
Resūlullah uşbu sözni işittiler
Fāṭmamge ḫaber alıñ dép ayttılar
Ni ġavġādur śaḥābelerge ni yettiler
Ey dostlarım mescid içre turup bolmas
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Fātmam kelip ol dem andın ḫaber aldı
Ni iş boldı śaḥābeler sizge dédi
[4a]

Fatmāmge bular mundaġ ḫaber berdi
Resūlumsiz munda namāz ḳılıp bolmas
Ṣaḥābeler śāf baġlaşıp turuştılar
Resūlullah miḥrāp içre olturdılar
Tābiʿbolup namāzını oḳudılar
Çārem yoḳdur munda hergiz turup bolmas
Namāzını oḳup resūl aydı
Ey yarānlar yaḫşı ḳalıñ imdi didi
‘Ömrǖm meniñ ḫazān boldu ecel yetti
Çārem yoḳdur munda hergiz turup bolmas

[4b]

Ḥikmet
Bir subḥ-dem nidā keldi ḳulaġım
Zikrit dédi zikrin aytıp yordum mana
Aşḳsızlarnı kördüm irse yolda ḳaldı
Ol sebebdinʿaşḳdükānın ḳurdum mana
On birimde raḥmet deryā tolup taştı
Allah dédim şeyṭān mendin yıraḳḳaçtı
Hāy u heves mavü menlik turmay köçti
On ikimde bu sözlerni kördüm mana
On üçümde nefs ü hava kolġa aldım
Nefs başıġa yüz miñ belā ḳurmab saldım

[5a]

Tekebbürni yerge urup basıp aldım
On törtimde tofraḳśıfat boldum mana
On beşimde ḥūr u ġılmān ḳarşu geldi
Başın urup ḳol ḳavuşturup taʿẓim ḳıldı
Firdevs atlıġ cennetidin maḥżer kıldı
Didār üçün barçasını ḳoydum mana
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On altımda barça ervāḥ ülüş berdi
Hey hey sizġa mübārek dép ādem keldi
Ferẕendim dép boynum ḳuçup köñlüm aldı
On yetimde Türkistān’da turdum mana
[5b]

On sekizimde çihilten birlen şarāp içtim
Ẕikrin aytıp ḥāżır turup köksüm teştim
Rūzį ḳıldı cennet kirip ḥūrlar ḳuçtum
ḤaḳMuśṭafā cemālini kördüm mana
On toḳuzımda yetmiş maḳām ẓāhir boldı
Ẕikrin aytıp iç-taşım ṭāhir boldı
Ḳayda barsam Ḫıżır bobam ḥāżır boldı
Ġavŝu'l Gıyāŝ mey içürdü toydım mana
Yaşım yetti yigirmege öttüm maḳām

[6a]

Bi-ḥamdüllah pįr ḫiẕmetin ḳıldım tamam
Dünyā diki ḳurt ḳuşlar ḳıldı selām
Ol sebepdin Ḥaḳġa yaḳın boldum mana
Müʿmįn imes ḥikmet işitip yıġlamaydur
İrenleriñ aytġan sözin tiñlemeydür
Āyet ḥadįŝ mażmūnını añlamaydur
Bul rivāyetʿarş üstide kördüm mana
Rivāyetni körüp Ḥaḳ bilen sözleştim men
Yüz miñ türlük melāikġe yüzleştim men

[6b]

Ol sebepdin Ḥaḳnı izlep sözleştim men
Cān u dilim aña fedā ḳıldım mana
Ḳul Ḫoca Aḥmed yaşıñ yetti yigirmi bir
Ni ḳılġay sen günahlarıñ taġdın aġır
Ḳıyāmet kün ġażap ḳılsa Rabbim ḳādir
Yā dostlarım niçük cevāp ayġum mana
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Ḥikmet
Şeriʿatnıñ şerāʿiṭin bilgen ʿāşıḳ
Ṭariḳatnıñ maḳamını bilir dostlar
[7a]

Ṭariḳatnıñ işlerini edā ḳılıp
Ḥaḳiḳatnıñ deryāsıġa batar dostlar
Didārını körüp bolmas tün-kün uyup
Pāk aşḳını ḳolġa almay bolmas yürüp
Ḥaḳiḳatnıñ deryāsınıñ ḫaṭarı köp
Hiç uḫlamay didārını kördüm mana
Eyā āşıḳ bu dünyāda miḥnet tartġıl
Tartġān cebr-i cefālarnı raḥat bilgil
Bu soḥbetin kurġan yerge öziñ urġıl

[7b]

Urġān āşıḳmurādıġa yeter dostlar
Bu yollarnıñ ġaẕāsıdur ḳayġu-miḥnet
Miḥnet tartıp cefā çekken körer raḥat
Seḥerlerde ẕārı ḳılġan ḫoş saʿadet
Hu hu diyū bu dünyādın öter dostlar
Çįn dil birlen yıġlaġanlar körgey liḳā
Sübḥān igem didārını ḳılġayʿaṭa
Ḳılāvsız yolġa kirmek ayn-ı ḫaṭā
Yolġa kirgen menzillerdin uzar dostlar
Va diriġā ötti ʿömrüm bilmey ḳaldım

[8a]

Bu dünyānıñ esbābını ḳolġa aldım
Dünyā izlep dįn işini arḳa saldım
Bilelmesmen ḥālim niçük bolur dostlar
Muḥabbetniñ şarābını tartmaġanlar
Bāyazįd dik künde özni satmaġanlar
Bu dünyānıñʿizzetidin ötmeġenler
Ḥayvān irür belki andın beter dostlar
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Āşıḳbolsañʿaşḳyolıġa ḳoyġıl ḳadem
Dünyā ʿuḳbın ṭalāḳḳılġıl miŝl-i o hem
Āḳil irseñ dünyā üçün yimeġil ġam
Ḳıyāmet kün cezāların tartar dostlar
Prov. 354’te yer alan hikmetler ise şunlardır:
[54a]

Toymay ḳaldım āḫir vaḳtim ḳıyın boldı
Ecel kelip bir kün meniñ yaḳam tuttı

Nedāmetler ḳılmaġanġa ḥayrān mana
ʿAzrāʿil bir kün kelür cān almaġalı
Şeyṭān kelür imānıñ niş urġalı
Ḥaḳdın özge kimdür seni ḳutġarġalı
Ḥaḳ yolıġa kirmegenge ḥayrān mana
Māl-mülküñ munda ḳılıp barsañ anda
Gūr içinde iki melek bolur feyda
Suāliġa cevap bermey raḥat ḳayda
[54b]

Dünyā izlep yürgenmege ḥayrān mana
Gūr içinde suāl ḳılsa iki melek
ʿAzabıġa ṭāḳat ḳılmas yette felek
Ḳutulmassen nāle ḳılsañ yüz miñ türlük
Mundın ötmey kölgenmege ḥayrān mana
Bil śırāṭdın ötmey hergiz ḥalāvet yok
Ḳadem ḳoysañ ol köprüknüñ astı tamūġ
Kirer anda ḳılmaġanlar Ḥakġa ḳulluḳ
Ḥaḳ emrini tutmaġanġa ḥayrān mana
Bu dünyāda ʿazįz tutġan dünyānıñnı

[55a]

Ḳıyāmet kün alur sendin ḥicābını
Ġarįplerge bermegenniñ cevābını
Ḥaḳ yolıġa bermegenge ḥayrān mana
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Terāzuġa salur seniñ günāhıñnı
Aġır kelse ennār dip çıdar seni
Başdın ayaġ tamam ʿazā güvāhıñnı
Tövbege kelmey ötkenmege ḥayrān mana
Ata ana dimediler ol Muśṭafā
Ümmetim dép ḳıldı olar cannı fedā
Ḥaḳ emrini tutmaġandın bolmas rıżā
[55b]

Sünnetlerin tutmaġanġa ḥayrān mana
Ḳul Ḫoca Aḥmed nedāmet ḳıl günāhıñġa
Kéçe kündüz zāri ḳılġıl ilahıñġa
Şām-śabā müştāḳ bolġıl didārıġa
Didār arżu ḳılmaġanġa ḥayrān mana
Ḥikmet
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yoḳ
Cefāsı köp amma hergįz vefāsı yoḳ
Ḳanı śıddıḳ zebān ketti ʿÖmer fārūk
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yoḳ

[56a]

Altmış üçde ol Muśṭafā dünyā ḳoydı
Maḳāmıda śādıḳ kelse ol olturdı
İki yıl on aydın soñ ol hem kétti
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yoḳ
Seksen yette irdi biliñ anıñ yaşı
Resūl üçün ḳurutmadı közin yaşı
Yıġlay yıġlay resūl sarı ol hem bardı
Biliñ dostlar bu dünyānın vefāsı yoḳ
Andın soñra hilafetge ʿÖmer turdı
Kün çıḳardı kün fatarġa ḥükm yürdi

[56b]

Ḳanı şundaġ ādil pādişāh ḳıyān ketti
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yok
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On bir yıl ʿadāletde din tüzetti
Ḳoynı körüñ böri bile kün közetti
O şol irge ecel kelip ḳol uzattı
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yoḳ
Andın soñra ḫilāfetge turdı ʿOsmān
On iki yıl olturdılar şāh-ı cihān
Yetmiş yaşda ecel bermes boldı aman
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yoḳ
[57a]

ʿAli boldı ḫalįfe cihānġa hem yene
Āfet boldı kāfirlarġa tört yılġına
Olar öldi imdi ḳaldı kimdinġına
Biliñ dostlar bu dünyānın vefāsı yoḳ
Altmış üçde ol Mürteżā közin yumdı
Yigirmi üçde ol Faṭmam sefer ḳıldı
Ḥasan Ḥüseyin olardın soñ yādigār ḳaldı
Biliñ dostlar bu dünyānıñ vefāsı yoḳ
İmām Ḥasange düşmen Yezįd zehr berdi
Ol zehrni içip andın helāk boldı

[57b]

İmām Ḥüseynni Kerbelā’da ḳoy dék soydı
Biliñ dostlar bu dünyānın vefāsı yoḳ
Mesken idi çahār-yarlar basġānı
Birin birin bu dünyādın ketgeni ni
Hiç körmedi bu dünyāda ḳalġanı ni
Biliñ dostlar bu dünyānın vefāsı yoḳ
Ḥikmet
Besāṭı her duʿā ālemni Ḫüdānıñ ḳudreti ḳıldı
Uşū ḳal u beladā bizni hem negü beri ḳıldı
Birüni cenneti ḳıldı birüni duzaḫı ḳıldı
O şol ruḥāniyetde ruḥumıznı raḥmetin ḳıldı

[58a]

Bu devlet bizge yetmes mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
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Yaratdı nūr-ı imān birle tenhā ḳılmadı bizni
Müselmān ḳıldı kāfir ʿaḳlı kütāh ḳılmadı bizni
Cuhūdi, Ermeni, Hind, beni Tersā ḳılmadı bizni
O şol Dāvuduġa ümmet kavm-i Musā ḳılmadı bizni
Bu devlet bizge nimes mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
O şol kün secdegede ḳavm-i diger ḳılsa neylerdük
Müselmān ḳılmasa az ḳavmge tilese neylerdük
Sezāvāri soḳar(?) nevmįd cennet ḳılsa neylerdük
Ḫalāyıḳ aldıda rüsvā-yı maḥşer ḳılsa neylerdük
[58b]

Bu devlet bizge yetmes mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
O şol rūḫıñ ḥażret … Mūsā sarıġa bardılar
Ḥicāp-perdedin ötüp Ḫüdā birle kef urdılar
Basmadın keçtiler ḥażret tilep ümmetni aldılar
Behiştge ümmetimsiz kirmeyen dép va’d berdiler
Bu devlet bizge yetmes mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
Ḳıyāmet bolsa ol Aḥmed şefāʿat taḫtige mañay
Temāmı ʿāśi cāfi ümmetini yoḳlaban alġay
Olarnıñ destidin uşlap alıp cennet sarı barġay
Kişi kim din-i Aḥmetge imestür telmürüp ḳalġay

[59a]

Bu devlet bizge yetmez mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
Ṣıraṭdın ötgezip ümmetlerniñni eylegil şādi
Yene her ḳaysınıñ destige bergil ḫaṭ-ı āzādı
Kişi kim din-i Aḥmetge imestur miŝl-i şeddādı
İlāhi eylegil ümmetlerim duzaḫdın azādı
Bu devlet bizge yetmes mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
Kél ey şūrįde-meşrep yıġlaban dideniñni kılġıl ter
Ḳabāḥatdür hayā her kimdin yüz ḳaytarsa peyġamber
Keliñler ehl-i derdler yād-ı peyġamberge yıġlanıñlar
Ki şāyed raḥm etip dise ḳatār-ı ʿāśi ümmetler
Bu devlet bizge yetmes mu Muḥammed ümmeti ḳıldı
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[59b]

Ḥikmet
‘Azįz cānnı saña eylep teśadduḳ yā Resūlallah
Ḳaraķıñda yürek daġlap teśadduḳ yā Resūlallah
Ḥabįbi dostı ol raḥman cihānda berme tābān
Güli çün cennet-i Rıḍvān teśadduḳ yā Resūlallah
Ki tā Ādemge tā-in-dem olar dék ötmedi ādem
Muḥammed barçage ḫātem teśadduḳ yā Resūlallah
Yarattı iki ‘ālemni berip cān ḳıldı ḳalıpnı
Ŧüfeyli Muśṭafā yaʿni teśadduḳ yā Resūllullah

[60a]

Ötüp bisyār peyġamber-nebį ve ba’żısı mürsįl
Muḥammed barçadın afżel teśadduḳ yā Resūlallah
Ebā Bekri ʿÖmer, ʿOŝmān, taḳı şįr-i ʿAli Yezdān
Olar peyġamber-i yārān teśadduḳ yā Resūlallah
Bular yoḳtur kırā’atde devam fikr-i nedāmetde
Hemişe zevḳ-i ḥāletde teśadduḳ yā Resūlallah
Atā vü oġlıdın keçgen teśadduḳ yā Resūlallah
Rūḥ-ı evvel ʿarşıñ tutġan mey-i vaḥdet tola içken
Burāḳ üzre minip cevlān ḳılıp toḳuz felek ṭayrān
Ḫüdāyım eylegey mihmān teśadduḳ yā Resūlallah
Er dik dil-riyā kimdür ʿacep ötti muʿaẓẓam hu

[60b]

Ki dāyim yigni ġamdur teśadduḳ yā Resūlallah
Dü ʿālemni ḳılıp virān ḳıyāmet veḥmidin ḥayrān
Biz ümmetler üçün giryān teśadduḳ yā Resūlallah
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Oḳup Ḳurān kelāmını körüp dūzaḫʿazābını
Bilip ümmet ḫarābını teśadduḳ yā Resūlallah
Dūrud aytıp tilim birle ḳılıp taśdiḳ dilim birle
İzin körsem bu yol birle teśadduḳ yā Resūlallah
Hidāyet ḳıl meni yolġa adaşıp tüşmeyin çölge
Teraḥḥüm eyle men ḳulġa teśadduḳ yā Resūlallah
Nümāyān ḳıl kerāmetdin maña rāh-ı selāmetdin
Ümįdim köp şefāʿatdiñ yā Resūlalah
Ḥikmet
[61a]

Eyā dostlar ḳıyāmet kün bolġanıda
Türlük türlük ʿalāmetler bolar irmiş
Zamānda ötüp maḥşer küni tanıñ atḳanda
Aftāb ol kün maġrip sarı toġar irmiş
Ḳıyāmet kün bolġannı barça neylegey
Taġ taşıḳa başın urup zārı ḳılġay
Yaḳa tutup yıġlap anda tövbe ḳılġay
Tövbeñ ḳabūl bolmas diben aytar irmiş
Yeryüzide ḳurup ḳalġay munça deryā
Yette ḳat yer o şol künde yetgey semā
ʿArşidin bölik uluġ kiçik külli eşyā
Ḳudretiñdin pāre pāre bolar irmiş

[61b]

Evvel ketgey ḫalḳa aradın miḥr-şefḳat
Kim bolġusı ʿālem ara nāz-niʿmet
Andın soñra köterülgeyler ḳaratdın ḫaṭ
ʿĀlem içre türlük belā yıġar irmiş
Andın kiyin yeryüzin ot yıġılġay
Taġ taşlar köyüp ol kün gerd-gerd bolġay
İki ʿālem birbirin ẓāhir bolġay
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Behişt dūzaḫ anda ḫazır bolar irmiş
Ḥaḳ yaratġan on sekiz miñ ʿālem hemme
İns ü cin dév ü peri ādem hemme
[62a]

Cebrāʿil ü Mikāʿil ü melik hemme
Bir Ḫüdādin özge maḫluḳ öler irmiş
Ol kün aftāp-ı ḳıyāmet hem kelgey cūşġa
Barça ḫalḳnıñ közi tolġay heman yaşġa
Ol Hüdayım cebr [ü] cefa salsa başġa
ʿĀciz bendeniñge her ne kelse körer irmiş
Aftāb ḳaddı neyze boyı kelip turġay
Hevā mis dik ḳızıp yer hem temuz bolġay
ʿAzāp bilen ḳullar köyüp kömür bolġay
Tili yerge su durulubān yorar irmiş
Farḳ-ı seri aş dék ḳaynap kün tabaġa
Ḳırḳ kez saçrap ḳaytıp tüşer öz cāyıġa

[62b]

Raḥm eyle dip bende yıġlar öz ḥāliġa
Yaşın töküp Ḥaḳḳa sıġınıp turar irmiş
Eyā doslar ata oġulġa zerre baḳmas
Ana ḳızġa ḳız anaġa raḥm eylemes
Er-ḫātun birbiriñ şefḳat ḳılmas
Her kişi öz ḥāli birle ḳalar irmiş
Ḳayta başdın cān-dil körüp kılġay revān
O şol demde Cebraʿilġa ḳılġay fermān

[63a]

Barıp aytġıl ḥabibimġa tursun revān
Şefāʿatniñ vaḳtı Hū dip aytar irmiş
Ol vaḳtıda nidā kelgey yā Muḥammed
Turuñ imdi Ḥaḳdın sizge boldı ruḫśat
Yatmaġlıḳ yoḳḤaḳdın sizge boldı raḥmet
Bu söz işitip Resūl derḥāl turar irmiş
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Resūl sorġay yā Cebrāʿil bu neçük kün
Yā Muḥammed biliñ bu kün ḳıyāmet kün
Vaḳt-ı ḥayat daġ-ı ḥasret nedāmet kün
Ümmetim dip yaşın töküp yıġlar irmiş
Baş kötergen ḫalḳdın ol ḥażret bolġay
Oñ ḳolıda Ebā Bekri ʿÖmer bolġay
[63b]

Sol ḳolıda Oŝmān bilen ʿAli bolġay
Muśtafā’nıñ sallallah yārānları turar irmiş
Derḥāl resūl śıddıḳ sarı baḳıp ayġay
Ebā Bekri śıraṭ sarı barıñ digey
ʿĀsi cāfi yolın tutup ḳayıtıñ digey
ʿĀciz kelseñ ḳaçarġıl dép aytar irmiş
Yene Aḥmed ʿÖmer sarı baḳıp anda
Barıp turuñ sizi mizān-terāzuda
Ḥażırlıḳḳıl günāhını tartġanıda
ʿĀciz kelseñ ḳaçarġıl dép aytar irmiş
ʿOsmanġa barıñ digey cā-yı ḥesap
Ümmetlerim ḥesābıġa bersün cevap

[64a]

Suālıġa cevāp tapmay bolsa ḫarāp
Cevābnı öziñ ber dip aytar irmiş
Digey resūl ʿAlįġa hem barıñ anda
Barıp turuñ behişt-duzaḫ otrasında
ʿĀsi cāfi ümmetlerim barsa anda
Siz ḳaytarıñ yā ʿĀli dip aytar irmiş
Ebā Bekri ʿÖmer ʿOsmān ʿAli anda
Her ḳaysısı öz cāyıda turġanıda
Ferişteler śaf śaf heydip ketkenide
Ḳoldayalmay bārı ʿāciz bolar irmiş
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Dem ötmeyin tört ṭarafdın kelgey śada
[64b]

Tizrāḳ keliñ yā Aḥmedā yā Muśṭafā
Ḳoldayalmay ʿāciz boldıḳ yā Resūlallah
Ḳulaḳıġa uşbu āvāz kelür irmiş
Ṭurfe ḥalġa tüşer Aḥmed o şol künde
Yügürüp yıġlıp barıp kelür anda munda
Ayā dostlar ḳaydın bular ümmet ḳayda
Ümmet üçün mundaġ işler bolar irmiş
Resūl ol kün ḳaysı ṭarafge barayın bilmes
Niçük boldı ümmetim dip köñli tinmes
Bir zamān dem alġalı cānı ḳalmas
Ümmetim dip yaşın töküp turar irmiş

[65a]

Gāhi śırāṭ gāhi sarı mizān barıp
Gāhi duzaḫ gāhi cāy-ı ḥesāp barıp
Bu tört yolnıñ otrasıda yügürüp yorup
Özin bilmey bį-ḫūd bolup ḳalar irmiş
Ḥaḳdın tilep ümmetlerniñ günāhını
Laḥẓa aram almay ol kün Aḥmed cānı
Bir nefesde yüz miñ kezer maḥşerkānı
Yılañ baş yılañ ayaġ yürer irmiş
Teşnelikdin aʿżāsıda nemi ḳalmay
Köz açıban söz ayġalı ḥāli ḳalmay
Her nefesde ümmetni terk ḳılmay
Ümmetim dip yaşın töküp yıġlar irmiş

[65b]

Yā Cebrāʿil çeşmiġa su berdigey
Ḥavz-ı Kevŝer şarābıdın bergil digey
Alıp kelip yā Muḥammed içiñ digey
Resūllullah ümmetlerġa salur irmiş
Yā Cebrāʿil ümmetimni körmegünçe
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Barıp ḳoldap vallah ḳoymay almaġunça
Ḳolın tutup behişt içre kirmegünçe
Bu şarābdın içmesmen dip aytar irmiş
Yā Cebrāʿil ümmet ḥāli bes neçükdür
Aḥvālları ʿuḳūbetdin bes neçükdür
Vezin-mizān ḥesāpları bes neçükdür
Birāderim kördüñ mü dip aytar irmiş
[66a]

Yā Muḥammed kördüm hemme ferişteler
Eṭrāfını hemme ḳurşap alıpdurlar
Ḳolın baġlap duzaḫ sarı ḥeydipdurlar
Munı işitip naʿra tartıp yıġlar irmiş
Bu naʿranı işitip hemme ʿālem-ādem
İns-cin div-peri melekler hem
Yıġlap turġay arş kürsi levḥ [ü] ḳalem
Ṭāḳat ḳalmay ʿarş turab turar irmiş
Andın kiyin duzaḫ sarı ḳoyġay ḳadem
Ümmetlerim köymesin dip bilüp ʿadem
Duzaḫnıñ özesige barıp öldüm

[66b]

Serfuşını alıp naẓar ḳılar irmiş
Resūl ol kün ḳaçḳarġaylar ey duzaḫįler
Ḳaysı ümmet ḳaysı resūl ḳavmi sizler
Ḳaysı millet ḳaysı mezhep irdiñizler
Bilmesmiz dip yaşın töküp yıġlar irmiş
Bizden suāl sormañ bu kün dermānde biz
Ot içinde köyüp yanıp ḥayrānda biz
ʿAmelsiz biz bu kün munda armanda biz
Bilmesmiz dip yaşın töküp turar irmiş
Resūl sorġay bilür müsüz ötken ḥafta
Oḳur irdi müʿmįn ḳullar namāz-cumʿa
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On iki ay içinde bir ay rūze
Bilürmiz dip derḥāl cevāp berir irmiş
[67a]

Ḥafta kelse namāz-cumʿa oḳur irdük
Her künide beş vaḳt namāz oḳur irdük
Ol Muḥammed Muśṭafāġa ümmet irdük
Cehennemdin mundaġ āvāz çıḳar irmiş
O şol aytḳan Muḥammediñ men bolur men
Yol körsetgen Muḥammed peyġamberiñ men bolur men
İki ʿālem serveri hem men bolur men
Ümmetim dip yıġlap yaşın töker irmiş
Ol Muḥammed Resūlullah o şol demde
Giysū salıp birin ḳoymay alıp anda
ʿArş üstide tiler mendip turġanıda
Bir ṭarafdın ġavġa pidā bolar irmiş

[67b]

Resūl sorġay uşbu ġavġa neçük ġavġa
Cebrāʿil digey āgāh boluñ yā Muśṭafā
ʿArş üstige kelip durlar ḫayrü’n-nisā
Üç kişiniñ ḳanın daʿvā ḳılar irmiş
Başlarıda şįr-i Ḫüdā emmāmesi
Oñ kentide şāh Ḥasanıñ sebze cāmesi
Sol kentide şāh Ḥüseynniñ sürḫ cāmesi
Saçın yayıp o şol ḥālde turar irmiş
Cebrāʿildin bu sözlerni işitgen zamān
Ol Muśṭafā ḳadem basıp bolġay revān
Resūl ol kün ümmet üçün melūl hemān
Fāṭmamnıñ ḳaşlarıġa berer irmiş
Ey Fāṭmam nūr-i dįdem cān ferzendim
İki ʿālem mihribānım cigerbendim
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[68a]

Saña aytay köksümdegi daġ-derdim
Ümmet ḥālin bir bir beyān ḳılar irmiş
Resūlullah tizleriġa alıp başın
Mübārek közleridin töküp yaşın
Ey Fāṭmam imdi bilgil ümmet işin
Barça müşgil sende āsān bolar irmiş
Teñrim aytur ey Fāṭma bilgil munı
Ötmes bolsan üç kişiniñ daʿvāsını
Men keçmesmen ümmetlerniñ …
Barçasını ḳahr-ġażap …
Keçgil …
…

[68b]

Vāy Ḥasan dip yaşın töküp yıġlar irmiş
Şāh Ḥasange ḫaricler zehir berdi
Aġızlarıdın laḫte laḫte ḳanlar tüşti
Cigerleri pāre pāre bolup tüşti
Vāy Ḥasan dip yaşın töküp yıġlar irmiş
Ol Küfe’niñ mescįdide cuftumʿAli
Namāz oḳup turar irdi ol kün veli
Ḳılıç urup öltürdiler ḳırnāp anı
Ḳıśaśımnı alur mendip aytar irmiş
…
…
…
...
…

[69a]

Men aytur men ey Fāṭma bilgil iẓhār

Adem ÖGER – Recep TEK

O şol aytgan ümmetlerdin Ḫüdā bįzār
İmāmlarga her kim bergen bolsa azār
Hergiz yüzin körmesmen dip aytar irmiş
İmāmlarnıñ matemini tutġanlarnı
İmāmlarnı cān-dil bilen söygenlerni
Olar üçün cānın fedā kılġanlarnı
Ümmetim dip bį-şek ḳoldap alur irmiş
Fāṭmam aytġay anda …
Ümmet üçün …
…
[69b]

Men hem ḳabūl ḳıldım diben aytar irmiş
Andın soñra ol Muśṭafā ḫōş-vaḳt bolup
ʿĀsį cāfi ümmet üçün yügürüp yorup
Tilermen dip ʿarş üstide yaşın töküp
Ḳuluñ mendip Ḥakġa sıġınıp turar irmiş
Nidā kelgey yaratġandın bil oşol dem
Ümmetleriñ günahıdın yemegil ġam
Ol Fāṭma ötgen bolsa öttüm men hem
… günahlardın keçer irmiş
… yā Muḥammed
…
…
…

[70a]

Andın soñra resūldin ġam keter irmiş
Ol āḫir ümmetlerni cemʿḳılıp
Ḳolın tutup ol śırāṭdın hem ötgerip
Özį başlap barçasını arḳa salıp
Birin ḳoymay behişt içre kirer irmiş
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ʿĀli oġlın cān-dil bilen söygenlerni
Şehzādeler mātemini tutġanlarnı
Köz yaşını töküp ḥasret ḳılġanlarnı
Olar üçün cānım fedā ḳılar irmiş
Her yılıda ʿAşūr āy kelür bolsa
… yıġını āş-nān berer bolsa
Sonuç
Ahmed Yesevi’nin öğretisi, takipçileri ve hikmetleri vasıtasıyla Türk dünyasının genelinde
olduğu gibi, Uygurlar arasında da yayılmıştır. Yüzyıllardır sözlü ve yazılı gelenekle sonraki
kuşaklara aktarılan hikmetler, Uygurların dini hayatında önemli bir yere sahip olmuştur.
Özellikle Uygurların hetme vb. törenlerinde kadınların hikmetleri icra ettikleri tespit
edilmiştir. Sözlü geleneğin yanı sıra yazılı kültür ortamında da geniş yayılma alanına sahip
olan hikmetler, farklı coğrafyalarda bir araya getirilerek “Divan-ı Hikmet” nüshaları
oluşmuştur. Özellikle Kaşgar, Hoten ve Turfan gibi şehirlerde yazıya geçirilen hikmetler,
19-20. yüzyılda misyoner, seyyah ve araştırıcılar tarafından satın alınarak farklı ülkelere
götürülmüştür. St. Petersburg, Kazan, Lund, Berlin, Tokyo gibi şehirlerde ve farklı
kütüphanelerde bulunan bu yazmalar üzerine bazı çalışmalar yapılmışsa da henüz çok
sayıda eserin incelenmediği aşikârdır. Çalışmamızda Gunnar Jarring’in Kaşgar’dan satın
aldığı iki yazmada bulunan hikmetler ele alınmış olup, bunlarda hem beyit hem de dörtlük
nazım şeklinin kullanıldığı ve Türkiye’de bugüne kadar neşredilen hikmetlerle içerik
açısından benzer olduğu tespit edilmiştir.

Uygurlar arasında günümüzde de devam den “hikmet söyleme geleneği”, saha
araştırmasıyla tespit edilip incelenerek tarihi süreçte bu gelenekteki değişim ve dönüşüm
daha detaylı olarak ortaya konulmalıdır. Ayrıca din-tasavvuf-zikr ilişkisi bağlamında
hikmetlerde sıklıkla geçen “sema”, “raks” kavramları ile “Uygur sama ussuli” ile “AleviBektaşi Semahı” ve “Mevlevi Sema”sı arasındaki ilişki kültürel kökleri ve birbirleriyle
ilişkileri açısından ele alınması gereken bir başka konudur. Sözlü gelenek, yazılı metinler
ve ritüeller bir bütün olarak ele alındığında, Türk inanç ve düşünce sisteminin oluşum ve
gelişiminde Ahmet Yesevi ve hikmetlerinin etkisi daha net ortaya konacaktır.
Kaynaklar

BİCE, Hayati (2015), Hoca Ahmed Yesevî Divan-ı Hikmet, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı
Yay.
“Bizniñ Kilassiklirimiz Ahmed Yesevi”, Tarim, S. 5, 1986, s. 152-154.

ÇAKAN, Varis (2005), “Hoca Ahmed Yesevi ve Divân-ı Hikmet”, Milli Folklor, 17/68, 201207.

Divan-ı Hikmet (2012), Aktaran: Abdureşid Celil Karluk, Pekin: Milletler Neşriyati.
“Divan-ı Hikmet”, Yay. haz. Nicat Muhlis, Bulak, S. 14, 1984, s. 92-193.

“Divan-ı Hikmet”, Yay. haz. Nicat Muhlis, Bulak, S. 16, 1985, s. 162-274.

Dîvân-ı Hikmet (2016), ed. Mustafa Tatçı, Ankara: Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası TürkKazak Üniversitesi İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No: 29.
ERASLAN, Kemal (1995), “Ahmed-i Yesevî”, Erdem, 7/21, 799-821.

Adem ÖGER – Recep TEK

ERASLAN, Kemal (1998), “Ahmed-i Yesevî”, Yesevîlik Bilgisi, Ankara: Ahmet Yesevî Vakfı
Yay., s. 78-97.

ERASLAN, Kemal (2000), Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

HARRİS, Rachel (2012), “Reciting Hikmat in Uyghur Villages: The Circulation of Texts and
Performance”, http://www.soundislamchina.org/?p=1411 (11.11.2016).

HAYİT, Baymirza (1998) “Türkistan Kadınlarının Yesevîcilik An’anesi”, Yesevîlik Bilgisi,
Ankara: Ahmet Yesevî Vakfı Yay., s. 458-460.

KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1976), Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, 3. Baskı, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Basımevi.
KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2009), Türk Edebiyatı Tarihi, 7. Baskı, Ankara: Akçağ Yay.

ÖZKÖSE, Kadir (2006), “Ahmed Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik
Araştırmala Dergisi, 7/16, 293-312.

YAZICI, Nesimi (1998), “Hoca Ahmed Yesevî Döneminde Türk-İslam Kültürünün Oluşum
ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler”, Yesevîlik Bilgisi, Ankara: Ahmet Yesevî Vakfı
Yay., s. 65-78.
Ekler: Orijinal Metinler
Ek 1: Prov 42

36

37

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

[1a]

[1b]

[2a]

[2b]

Adem ÖGER – Recep TEK

[3a]

[3b]

[4a]

[4b]

38

39

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

[5a]

[5b]

[6a]

[6b]

Adem ÖGER – Recep TEK

[7a]

[8a]

[7b]

40

41

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

Ek 2: Prov 354
[54a]

[54b]

[55a]

[55b]

Adem ÖGER – Recep TEK

[56a]

[56b]

[57a]

[57b]

42

43

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

[58a]

[58b]

[59a]

[59b]

Adem ÖGER – Recep TEK

[60a]

[60b]

[61a]

[61b]

44

45

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

[62a]

[62b]

[63a]

[63b]

Adem ÖGER – Recep TEK

[64a]

[64b]

[65a]

[65b]

46

47

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

[66a]

[66b]

[67a]

[67b]

Adem ÖGER – Recep TEK

[68a]

[68b]

[69a]

[69b]

48

49

Uygurlarda Hikmet Söyleme Geleneği ve Çağatayca İki Yazmada Bulunan Hikmetler

[70a]

