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Cenap Şehȃbettin 

Öz 

İnsan, var olduğu andan itibaren konuşan, duygu ve düşüncelerini söz ile 
aktaran ve zaman içerisinde yazının icadıyla beraber yazan bir varlıktır. İlk yazılar 
mağara duvarlarına yazılmış basit ifadeler içerse de insan gelişen, öğrenen bir varlık 
olarak hep daha iyisini yapma gayreti içerisine girmiştir. Yazının gelişmiş formları ile 
birlikte söyleyiş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu söyleyiş farklılıkları üslûbu 
doğurmuştur.  

Üslûp türlerinden biri olan hikemȋ üslûp çalışmamızın temel konusudur. 
Hikemȋ üslûp denilince akla ilk olarak Nabȋ ile başlayan bir ekol gelir, fakat hikmetli 
söyleyiş edebiyatımızın mayasında vardır. Oğuz Destanları, İlk yazılı kaynağımız olan 
Orhun Abideleri ve Dede Korkut Hikayeleri hikemȋ bir üslȗp ile yazılmıştır. 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte ilk dönem eserleri olan Yusuf Has Hâcip'in Kutadgu 
Bilig'i, Edip Ahmet'in Atabetü'l-Hakâyık'ı ve Ahmed Yesevî’nin dinî-tasavvufî şiirleri 
hikemȋ üslȗp ile yazılmış ilk eserlerdir. 

Çalışmamızda hikemȋ üslȗp kullanımının ilk temsilcilerinden olan Ahmed 
Yesevȋ’nin Divan-ı Hikmet’inden yola çıkarak hikemȋ üslûbun özellikleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Üslûbun bireyselliğini göz ardı etmeden çalışmamızın ana eksenini 
oluşturan hikmetlerden örneklerle hikemȋ üslûbun özelliklerini altı ana başlık altında 
topladık. Bu başlıklar sırasıyla; Öğretici Dil, Tenkit Dili, Delil Dili, Öğüt Dili, 
Destekleyici Dil, İlhȃm Dili ve Hitȃp Dili şeklindedir.  

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmed Yesevȋ, Divȃn-ı Hikmet, Üslȗp, Hikemȋ 
Üslȗp.    
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Abstract 

Humans are creatures who speak from the moment they exist, convey feelings 
and thoughts verbally, and started to write since the invention of writing. Although 
the first writings contain simple expressions written on the walls of the caves, humans 
have always endeavored to do better as a developing and learning being. As the forms 
of writings developed, pronunciation differences were emerged. This utterance led to 
the birth of different in the style.  

Hikemi is a type of style that is the main subject of our work. It is believed 
that Hikemi is a school that first started with Nabi, but Hikemi-related material are in 
the essence of our literature. Oğuz Epics, Orhon Monuments, our first written source, 
and Dede Korkut stories are written in a Hikemi style. Kutadgu Bilig by Yusuf Has 
Hâcip, Atabetü'l-Hakâyık by Edip Ahmet and religious-mystical poems by Ahmed 
Yesevi are the first works in Hikemi style with the acceptance of Islam. 

      In our study, the characteristics of the Hikemi style were tried to be 
determined by starting from Ahmed Yesevi's Divan-ı Hikmet, one of the first 
representatives of the Hikemi style. Without ignoring the individuality of the style, we 
have gathered the characteristics of the Hikemi style under six main headings, with 
examples that form the main course of our work. These titles are: Instructional 
Language, Criticism Language, Evidence Language, Advice Language, Supporting 
Language, Inspiration Language and Appeal Language.  

Keywords: Hoca Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet, Style, Hikemi Style. 

 

 

 

 

 

Giriş 

İnsanlık tarihi ile beraber günümüze kadar uzanan süreçte sürekli bir 
anlatı var olagelmiştir, bu anlatı kendisini bazen mağaralardaki resimlerde 
bazen kil tabletlerde göstermiş olsa da insanoğlu varoluş sebebini, sürekli 
olarak bir anlatıda aramıştır. İsmail Gezgin’in söylemiyle insan, “Aradığı ve 
bedeninde bulamadığı öğeleri dilde ilmik ilmik, harf harf işlemiştir” (Gezgin, 2020, s. 
44). Bu anlatma ihtiyacını Yunus Emre “Ya ben öleyim mi söylemeyince.” diyerek 
çok güzel özetlemiştir. İnsanın varoluşunun acılarını dindirme ve kendini 
arama sürecinde anlatı her zaman en büyük sığınağı olmuştur. Yazının 
gelişmiş formları ile birlikte zamanla söyleyiş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu 
söyleyiş farklılıkları üslȗpları doğurmuştur. Söylenileni en güzel şekilde ifade 
etme kaygısı da yeniliklere ve farklılıklara yol açmıştır. Böylece tarihten bu 
yana birçok üslȗp çeşidi ile karşı karşıya kalmışızdır. Evvela nesir üslûbu ve 
şiir üslûbu diye sınıflandırmalar yapılmıştır.  Ayrıca her araştırmacı da 
bunları farklı kategorilerde yeniden sınıflandırmıştır. Her dönemin içinde 
bulunduğu şartlar, çevre, toplum düzeyi, sanat anlayışı, edebȋ türler, yazarın 
bilinçli tercihi ve daha birçok unsur sayısız üslûbun ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.  

Özellikle İslamiyet’in kabulünden sonra belli bir amaca hizmet eden 
öğreticiliği esas alan bir üslȗp ortaya çıkmıştır. Bu üslȗp hikmet üslûbu, bir 
diğer deyişle hikemȋ üslȗptur. Biz bu çalışmamızda hikemȋ üslûbun izlerini, 
etkisini günümüze kadar sürdüren hikmetleriyle ve mutasavvıflığıyla yol 
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gösteren Ahmed Yesevȋ’nin hikmetlerinde arayacağız. Şahsına münhasır 
hikmetler söyleyen Ahmed Yesevȋ, hikemȋliği İslȃmȋ dünya görüşüyle 
birleştirerek hikmetlerinde bu üslȗbun en güzel örneklerini vermiştir. 

 

Üslȗp Terimi, Çalışmaları ve Önemi 

Üslȗp ve üslȗp bilim çalışmaları Doğu edebiyatlarında belagat, Batı’ da 
ise retorik adı altında yapılmakta iken on dokuzuncu yüzyılda çoğu bilim 
dalında olduğu gibi yeni bir disiplin olarak gün yüzüne çıkarılmıştır. Adem 
Çalışkan, üslȗp ve üslȗp bilimi üzerine yapmış olduğu çalışmasında tarih 
boyunca hem Batı hem de Doğu edebiyatlarında retorik ve belagat ilminin 
olduğunu, hatta belagatçıların ‘ȃlȋ (yüksek), müzeyyen/mutavassıt (süslü-orta) 
ve sade (adi) şeklinde üç ayrı sınıflandırma yaptıklarını ve bu 
sınıflandırmaların on dokuzuncu yüzyılda etkisini kaybederek yirminci 
yüzyılda yerini üslȗp bilime bıraktığını belirtir (Çalışkan, 2014, s. 30). 
Menderes Coşkun, çalışmasında eski Türk edebiyatı alanında yapılan bu 
sınıflandırmada sade, orta, süslü ve ȃlȋ gibi terimlerin eserleri temsil etmesi 
bakımından yetersiz olduğunu ifade eder. Bu tanımların yalnızca eserlerde 
kullanılan dilin ve anlaşılırlığın dikkate alınarak belirlenmiş olmasını eksik 
kabul eder. Halbuki anlatımı sade ama dili sade olmayan birçok eser vardır 
(Coşkun, 2010, s. 72). 

Üslȗp incelemesiyle ilgili çalışmaları iki ayrı grupta toplamak yerinde 
olur. Bunlardan ilki ifadeyi esas alır. Genel olarak düşünce kelimesiyle ifade 
edilen kavramla şekle ait unsurların, yani dil malzemesinin kullanılışı 
arasındaki ilişkileri inceler. Bunu ifadenin üslȗp bakımından incelenmesi 
olarak adlandırabiliriz. İkincisi ferdiyetle ifade arasındaki ilişkileri incelemeyi 
hedef alır. Metinde karşımıza çıkan ifade şekli ve kalıplarının ferdi planda 
yani yazan ve konuşan insan seviyesinde sebepleri üzerinde durmak ister. Bu 
bakımdan edebȋ tenkide yakındır (Aktaş, 1998, s. 61). 

Üslȗp ve üslȗp bilim çalışmaları, edebȋ eserlere farklı perspektiflerden 
bakmamızı sağlayacaktır. Üslȗbun niceliğini ön plana çıkarmış ve rakamsal 
verilerle üslȗp analizi yapmış olan Holmes’in deyişiyle üslȗp incelemesi bize 
yazarın parmak izlerini tespit ettirecektir (Holmes, 1985, s. 338).  Bir metnin 
üslȗp bakımından değerlendirilmesini bağımsız bir disiplin olarak kabul eden 
Şerif Aktaş, üslȗp incelemesinin dil bilimden çok edebiyat araştırmasına, 
edebiyat araştırmasından çok dil bilimine yakın bir çalışma alanı olduğunu 
belirtir (Aktaş, 1998, s. 13). 

Kökeni Arapça olan üslȗp kelimesi, İngilizcede style, Almancada stil, 
Latincede kazık yahut yazmak için ucu sivri alet anlamına gelen ‘stilus’, 
Fransızcada dolma kalem anlamındaki stylo Farsçada “eritip kalıba dökmek” 
anlamına gelen  sebk olarak geçmektedir. 

Üslȗp tanım çalışmalarına baktığımızda İsmail Durmuş, “üslûbu dil ve 
edebiyatta kişinin kendi duygu ve düşüncelerini dile getirme ve o dili 
kullanma biçimi olarak tanımlamıştır.” (Durmuş, 2012, s. 387). Celalettin 
Divlekçi, “üslûp, hedef birime vermek istediği mesajı en etkili şekilde 
aktarabilmek için, kaynak birimin dilin ifade imkanlarını özgün ölçütlerle 
seçip kullanmak suretiyle anlatıma kattığı kişisel nitelikteki özelliklerin 
bütünüdür.” (Divlekçi, 2008, s. 251). Adem Çalışkan, “Anlatım özelliği (= 
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üslûp), sözlerin, çok uzun ya da kısa kurulmasından; icȃzlı, yani geniş ve ağır 
anlamla yüklü olmasından ya da anlamı yüzeyde taşımasından; sözde edebȋ 
sanatlara fazla yer verilip verilmemesinden; sözdiziminde fazla kuralcı 
davranılması ya da günlük konuşmalardaki savrukluğa ve doğallığa bağlı 
kalınmasından; konu seçiminden, hitap edilen okuyucu kalitesinden, yazarın 
bağlandığı edebiyat akımının sanat ve dil anlayışından vb. doğar.” (Çalışkan, 
2014, s. 32). Son olarak Ahmet Çoban, “Üslȗp; “belli bir duyuş, görüş ve 
birikime sahip olan sanatçının hayatı boyunca edindiği tecrübe ve tavırlarla 
seçtiği konuyu, biçim ve içeriğin belirlediği vasıta ve yöntemler kullanarak 
kendisine has bir biçimde ördüğü kelimelerle anlatmasından doğan bir edebî 
değer unsuru ve ölçüsüdür.” (Çoban, 2004, s. 13) şeklinde tanımlamıştır. 

Yukarıdaki tanımları incelediğimizde üslȗbun söyleyişten yaşam 
tarzına, bireyden topluma, manadan ifade biçimine kadar çok yönlü bir 
tanıma ihtiyaç duyduğunu ve geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini 
görüyoruz.   

Klasik Türk edebiyatı alanında yapılmış olan divan çalışmalarını 
taradığımızda şairlerin üslȗpları ile ilgili birçok nitelendirmeler ile karşı 
karşıya kalırız. Bunlar: seviyeli üslȗp, folklorik üslȗp, sanatkârâne üslȗp, zarîf 
üslȗp, edebȋ üslȗp, ince üslȗp, nazik üslȗp, yeni üslȗp, muhabbet üslûbu, 
rindȃne üslȗp, mizȃhȋ üslȗp, müstehcen üslȗp, ironik üslȗp, tatlı üslȗp, lirik 
üslȗp, sanatlı üslȗp, konuşma üslûbu, şahsi üslȗp, akıcı üslȗp, sade üslȗp, 
ahenkli üslȗp, didaktik üslȗp, kalender üslȗp, güçlü üslȗp, sitemkȃr üslȗp, 
nev-zemȋn üslȗp, üslûb-ı hidȋvȃn, devlet adamı üslûbu, katı üslȗp, özel üslȗp, 
belȋğ üslȗp, canlı üslȗp vb. dir.  

Üslȗp terimleriyle ilgili tezkireleri taradığımızda ise üslûb-ı divȃnȋ, 
üslûb-ı garip, üslûb-ı latȋf, üslûb-ı melȃmi, tekellüf üslȗp, ta‘rifat üslȗp, üslûb-ı 
lûgaza, hicv-ȋ melih üslȗp, üslûb-ı Acem, belagat üslȗp, üslûb-ı nağz, hicv-i 
melih üslȗp, üslûb-ı hakimi, zerȃfet üslȗp, nadirü’l-üslȗp, tevriye üslûbu, rind 
üslûbu, üslûb-ı emirȃne, pakȋze üslȗp, zi-bende üslȗp, pesendȋde üslȗp, rengȋn 
üslȗp gibi üslûp isimleri ile karşılaşırız.  

Üslȗp ve üslûp incelemeleri konusunda yeterince çalışma 
olmadığından edebiyat araştırmacıları için şairlerin üslûbunu tespit etmek 
oldukça güçleşmektedir. Yukarıda zikredilen üslȗp kavramlarının çoğunun 
bir kafa karışıklığı içerisinde kullanıldığını görüyoruz. Örneğin bir yazar için 
sade üslȗp ile şiirlerini kaleme almıştır dedikten sonra terkiplerin sıklıkla 
kullanıldığını ve bunun da anlaşılmayı zorlaştırdığını belirtebiliyoruz. Konu 
hakkında başucu kaynağı diyebileceğimiz bir üslȗp terimleri sözlüğü 
olmaması alandaki eksikliği göstermektedir.  

 

Hikemȋ Üslȗp 

Arapça olan “hikmet” kelimesi felsefe, adalet, ilim, peygamberlik, 
Kur’ân-ı Kerîm, İncil, veciz söz anlamlarında kullanılan bir terimdir. İnsanın 
idraki sayesinde dış dünyadaki nesnelerin hakikatini bilerek ona göre hareket 
etmesinden bahseden ilme “hikmet” denir (Cebecioğlu, 2005, s. 15). İlhan 
Kutluer hikmet kelimesini tanımlarken, “yargıda bulunmak” anlamındaki 
hükm mastarından türediğini belirtmiş ve ayrıca “engellemek, alıkoymak, 
gemlemek, sağlam olmak” manalarına gelen ihkam kelimesiyle 
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ilişkilendirmiştir (Kutluer, 1998, s. 518). Mustafa Kara ise, tasavvufta hikmet 
kelimesini, “ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisi, varlıkların var oluş 
amaçlarının kavranması, sebeplerle bunların sonuçları arasındaki ilişkilerde 
ilâhî iradenin rolünün keşfedilmesi” olarak tanımlar  (Kara, 1998, s. 518). 

Birbirinin yerine kullanabileceğimizi düşündüğümüz didaktik, öğretici 
terimleri ile benzerlik gösterse de hikemȋ üslȗp, İslam’ın Kur’ân formu ile 
birleşmiş bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Evvela yüce yaratıcının 
isimlerinden biri “Hakim”dir. O, en büyük hikmet sahibidir ve Allah’ın 
kelamı olan Kur’ân-ı Kerîm’e hikemȋ bir üslȗp hakimdir. Mehmet Çalışkan, 
hikmet kavramının önemini vurgularken Kur’ân-ı Kerîm’in işlediği temel 
konulardan birisi olarak Kur’an’da yirmi yerde geçtiğini belirtmiştir 
(Çalışkan, 2001, s. 90). 

İlk eserlerden günümüze kadar gelen edebȋ eserlerde pek çok üslȗp 
kullanılmasına rağmen ilk kullanılan yaygın üslȗplardan biri hikemȋ üslȗp 
olmuştur. Mine Mengi, hikemȋ üslȗp üzerine çalışırken Türk hikmeti ve İslami 
Türk hikmeti diye ayırmış ve Nabi’ye gelinceye kadar hikemȋ üslûbun 
örneklerini vermiştir. Türk hikmetinin en eski örneklerine Oğuz Destanı’nda, 
Orhon Kitabeleri’nde ve Oğuz Destanı’nın Türk ozanları tarafından söylenip 
toplanmış kalıntıları olan Dede Korkut Kitabı’nda görülen hakimane ifadede 
rastlıyoruz. İslȃm medeniyeti etkisinde biçimlenen Türk hikmetinin ilk ürünü 
olarak da Karahanlı Devleti zamanında 1069 tarihinde Yusuf Has Hacib’in 
yazdığı Kutadgu Bilig’i yine Karahanlılar devrinde Yüknekli Edip Ahmed’in 
on ikinci yüzyılın sonunda ya da on üçüncü yüzyılın başında yazmış olduğu 
Atabetü’l Hakayık ve Ahmed Yesevȋ’nin Divȃn-ı Hikmet’i takip eder (Mengi, 
1991, s. XIII).   

Her dönemin sosyal yaşantısı, edebȋ anlayışı ve yazarın dünya görüşü 
muhtevayı ve dil-üslȗp özelliklerini şekillendirmiştir.  Üstelik ferdi söyleyişi 
hesaba kattığımızda üslȗbun birey özelinde farklılıklar gösterdiğini biliyoruz. 
Bununla birlikte hikemȋ söyleyişin yeni olmadığını edebȋ geleneğimizde bu 
üslûbun çok fazla izleri olduğunu ve başlangıcının çok eskilere dayandığını 
belirtmek gerekir.  Hikemȋ üslûbu, on yedinci yüzyılda Nabȋ ile başlayan bir 
ekol olarak görmek bu üslȗp ile kaleme alınmış çok fazla eseri görmezden 
gelmek olacaktır.  

 

Hoca Ahmed Yesevȋ  

On ikinci asırda yaşayan Ahmed Yesevȋ, İslȃmȋ Türk edebiyatının en 
önemli isimlerinden birisidir. Bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde yer alan 
Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Yusuf Hemedani’ye intisȃb ettiği tarih 
dikkate alınarak on birinci yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin 
edilmektedir (ERASLAN, 1989, s. 160). Onun hakkındaki çoğu bilgiye eserleri 
aracılığıyla ulaşılmaktadır. Önce Arslan Baba isimli şeyhin yanında dini 
eğitim görmüş ve sonra şeyhinin ölümü üzerine Yusuf Hemedani’ye intisȃb 
etmeye başlamıştır. Dinȋ-tasavvufȋ eğitimini tamamladıktan sonra bütün 
hayatını insanlara adamış, hikmetler aracılığıyla dinȋ ve ahlakȋ açıdan 
toplumu eğitmiştir. Ölüm tarihi bilinmemekle beraber yine bu konu üzerinde 
de farklı tarihler öne sürülmüştür. M. Fuat Köprülü, Ahmed bin Mevlânâ 
Celâleddin Kâşânî, Abdü’l-Hâlık Gücdüvânî’nin Makamât'ından kısaltarak 
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naklettiği parçada Ahmet Yesevȋ’nin H. 512 tarihinde vefat ettiğini belirtmiş 
olsa da bu tarihin yanlış yazılmış olabileceğini H. 562’de vefat etmiş 
olabileceğini belirtir (Köprülü, 1976, s. 76). 

Ahmed Yesevȋ, kaleme aldığı Divan-ı Hikmet, Fakrnȃme, Risȃle der-Ȃdȃb-
ı Tarȋkat, Risȃle der-Makȃmȃt-ı Erba‘ȋn eserleriyle etkisini günümüze kadar 
sürdürmüş büyük bir mutasavvıftır. Dini düşünce sisteminin kurucusu olan 
Ahmed Yesevȋ,  Anadolu’da kurulan tarikatlar açısından büyük etkilere sahip 
olmuştur. Ahmed Yesevȋ ile başlayan tasavvufi hareket Anadolu’ya ulaşmış 
ve sonrasında ortaya çıkan birçok tarikatın çıkış noktası olmuştur. Hikemȋ 
üslȗp, Yunus Emre, Niyazi Mısri, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve daha 
nicesinde dönüşerek, zenginleşerek devam etmiştir. Ahmed Yesevȋ’nin 
“Âlimlere kitap gerek, sûfîlere mescid gerek/ Mecnûn’lara Leylâ gerek, bana sen 
gereksin” şeklindeki ifadesinin Yunus Emre’de “Sufilere sohbet gerek, ahilere 
ahiret gerek/Mecnunlara Leyli gerek bana seni gerek seni” şekline dönüştüğünü 
görürüz (Bice, 2016, s. 113). Ahmed Yesevȋ etkisi, günümüze kadar devam 
etmektedir denilebilir. 

 

Divȃn-ı Hikmet 

Divȃn-ı Hikmet, Ahmed Yesevȋ’nin şiirlerinin bir araya getirildiği 
eserin adıdır. Bu eserin birçok nüshası vardır ve nüshalar birbirinden farklılık 
arz etmektedir. Hayati Bice’ye göre bu durum hikmetlerin farklı kişiler 
tarafından yazıldığı ve derlendiği anlamına gelir. Hikmetler düzenlenirken 
yeni hikmetlerin eklenmesi muhtemeldir. Ancak bütün hikmetlerin özünde 
Kur’an ve sünnet vardır (Bice, 2016, s. 113). Kemal Eraslan ise bu konuda 
Divȃn-ı Hikmet mecmualarının içerisine Yesevȋ dervişlerinin hikmetlerinin 
karıştığını ve zamanla sadece Ahmed Yesevȋ’ye ait olmaktan çıkıp hikmet 
geleneğini barındıran manzume mecmuası olduğunu ifade eder (Eraslan, 
1989, s. 161). 

Tanju Seyhan, çalışmasında Yesevȋ’nin sade, herkesi kucaklayan açık 
hitabet üslûbu ve Türkçe yazma bilinciyle kaleme aldığı hikmetlerinin, on 
altıncı yüzyılda teşekkül eden Türk-i Basit hareketinin çıkış noktası olduğunu 
öne sürmüştür (Seyhan, 2018, s. 196). Sonradan ortaya çıkan birçok tasavvufi 
hareketin çıkış noktası Yesevȋ tarikatı olduğu gibi, ortaya çıkan hikemȋ 
üslûbun da çıkış noktasının Divȃn-ı Hikmet olduğunu söylemek yerinde 
olacaktır. 

 

Divȃn-ı Hikmet’ten Örneklerle Hikemȋ Üslȗbun Özellikleri 

Edebiyat tarihçilerinin hikemȋyat diye adlandırdıkları tefekkür ve 
hikmete yönelik şiirin özelliğinin genellikle öğüt ve nasihat ifade eden ayet ve 
hadisler, sosyal ve siyasi olayların hakimane (bilgece) bir biçimde formüle 
edilmesi, halkın dilinde söylene söylene klişeleşmiş ve onun hayat anlayışını 
yansıtan atasözleri ve deyimler, kıssadan alınan hisselere düstur olan kelam-ı 
kibarlar, insanların hafızasında adeta canlı bir tablo gibi yaşayan ve tecessüm 
eden adet ve geleneklerin gerçek hayata yansıması, ahlaki ve tasavvufi 
birtakım kavramların öğüt verici tarzda işlenerek insanlar arasında 
yüzyıllardır oluşturduğu anlayış birliği gibi konular teşkil eder (Yorulmaz, 
1996, s. 12-13). 
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1. Öğretici Dil 

Edebȋ eserlerin tek işlevi estetik değildir, sosyal ve dinsel birçok işlevi 
vardır. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirme edebiyatın temel 
işlevlerinden biridir. Bu yüzdendir ki kutsal kitaplar ve ilk yazılı kaynaklar 
temelinde gerçekleri aktarma ve yararlı olma gayesi taşır.  

Hikemȋ üslûbun en önemli özelliklerinden biri öğreticiliktir. Hayatı 
anlamaya ve anlatmaya yönelik şiirler bilgelikle yazılarak okuyucuyu 
aydınlatmak gayesi taşır. Hikmetlerini “inci, gevher” olarak nitelendiren Hoca 
Ahmed Yesevȋ’nin eserini yazma amacı insanlara doğru yolu göstermektir. O, 
neredeyse tüm eserlerinde insanlara yol yakınken Hak yolunu seçmelerini, 
doğru yolu bulmalarını ve kurtuluşa ermelerini söylemiş ve bunu sürekli 
şiirlerinde dile getirmiştir. Hak yolundan ayrılmadan, peygamberin 
sünnetlerini uygulayarak dünyanın denȋliğine aldanmayışın önemini 
vurgulamıştır.  

Âdem isen, doğru yolda yürüye gör, 
Peygamberin kılmışların kıla gör, 
Cân u dilde tabîatın diye gör, 
Bu yolu yürüyen maksûduna yeter imiş (s. 290)1 
*** 
Akıllı isen, doğru yola kadem vur, 
Merdanların sohbetinden behre al. 
Ashâb-ı Kehf köpeğini görüp, ibret al, 
İbret alan hâs kulları cânân olur (s. 323) 
 

2. Tenkit Dili 

Hangi dönemde yaşarsa yaşasın bir aydın olan yazar/şair içinde 
bulunduğu toplumun yaşantısına ayna tutar. Edebȋ eserler bu aynanın bir 
yansımasıdır. Rückert, “Şiirde devirleri ve milletleri, şüphesiz yanıltıcı ve sıkıcı 
siyasi tarihten ve harp tarihinden daha iyi öğreniriz.” der. Edebȋ eserlerde tenkit, 
toplumun bozulan sosyo kültürel yapısına, din adı altında yapılan yanlış 
uygulamalara karşı olabildiği gibi bireyin kendisine doğru da olabilir. 
Yaşanılan dönemin huzursuzluğu, çarpıklıklar, bozukluklar ve sosyal 
çözülmeler şair/yazarı tenkit etmeye yönlendirir.  

İlahi öğretiyi kendisine rehber edinen Hoca Ahmed Yesevȋ, 
hikmetlerinde toplum içerisindeki çarpıklıkları dile getirmek, yozlaşmaya 
başlayan toplumu uyarmak, toplumsal ahlakı ve adaleti sağlamak için tenkit 
dilinden yararlanmıştır. Hikmetlerinde kaba sofular ve yobaz tipler eleştiri 
oklarına hedef olmuştur. Dünya malına gözü doymayanları, körlükle şeyhlik 
edenleri, sahte ȃlimleri, Kur’ân ile amel etmeyenleri hayvan soylu cahiller 
olarak nitelendirmiştir.  

Hâl dili ile ben görmezi söyledim 
Hakîkat söz ile cahili çekiştirdim (s. 491) 

 
Riya ve gösterişte kalan zahid tipini özellikle eleştirmiştir. Cennet için 

ibadet eden zahitten rahatına düşkün şekilci ve menfaatçi olarak söz etmiştir. 

                                                           
1
 Ahmed Yesevȋ’nin hikmetleri şu eserden alınmıştır. Hayati BİCE, “Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevȋ”. 
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Zâhid eyledi yine birisini ibâdet için, 
Zâhid yine ibâdet eylemiş râhat için, 
Hûrî-gılmân, tûbâ dolu cennet için, 
Zâhid cemâl göreceğimi bilemezdim (s. 132) 

 
Klasik edebiyatta çokça eleştirilmiş olan zahid-sufi tipini Yesevȋ’nin 

hikmetlerinde de görebiliyoruz. Ahmed Yesevȋ “zahid olma aşık ol” diyerek 
zahidin karşısında bir yer edinir ve kendisini aşık olarak nitelendirir. Ahmet 
Atilla Şentürk, zahid-sufi ile aşık çatışmasını Allah’a ulaşmada “aklı” ve 
“aşkı” seçen iki ayrı düşüncenin mücadelesi olarak tanımlar (Şentürk, 1996, s. 
15-16). Aşk yolunu seçen Yesevȋ, bütün hikmetlerinde surete değil sirete 
yansıyanların sözcüsü olmuştur. 

Görünüşü sûfiye benzer, kîyâmetten korkmazlar;  
Günâh ve harâm hâsılı, günâhlardan ürkmezler,  
Riyâ tesbîhi elinde, ağlayıp yaşını dökmezler;  
Arslan Babam sözlerini işitiniz teberrük (s. 87) 

 
Ahmed Yesevȋ, içinde bulunduğu toplumu eleştirmekle kalmamış 

kendisine de eleştiri oklarını yöneltmiştir. Allah’ın kendisinden razı 
olmadığını, dünyaya tamah ettiğini, Hak yoluna göz yumduğunu belirterek 
öz eleştiri yapmıştır. 

Kirli dünyaya tâlip olup it gibi yürüdüm,  
İsteyip onu arkasından gece gündüz kovaladım,  
Emrini tutmayıp Hakk yoluna gözümü yumdum,  
Nereye gideyim ey dostlar nideyim ben işte (s. 100) 

 
3. Delil Dili 

Delil diline, klasik Türk edebiyatında anlatılanı sağlamlaştırmak amacı 
ile başvurulur. Hikemȋ üslȗp, İslȃmȋ düşünce sisteminde kullanılırken Kur’ȃn-ı 
Kerim ȃyetlerinden ve hadislerden çokça yararlanır. İslamiyet’in kabulünden 
beri Kur’ân’ın verdiği bilgiler, içerdiği hükümler ve anlattığı kıssalar edebȋ 
eserlerin bilgi kaynağı olmuştur. Şairler sık sık onlara telmihte bulundukları 
gibi, doğrudan Kur’ân’dan metin iktibasları da yapmışlardır; kısa bir ayeti 
tam olarak veya ayetten bir parçayı Arapça aslıyla aynen şiirine 
yerleştirdikleri sık görülen bir uygulamadır (Yılmaz, 2010, s. 124).       

Haber verir “felyedhakû kalîlen” diye, 
Yine der “ve’l-yebkû kesîran”2 diye, 
Bu âyetini anlamına göre amel eyle diye, 
Bu dünyada hiç gülmeden yürüdüm ben işte (s. 82) 
            *** 

Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyleyip geçti, 
Aynel-yakîn3 tarikatta bozlayıp geçti, 
İlmel-yakîn4 Şeriatı gözleyip geçti, 
Hakkel-yakîn5 hakikatından söyledim ben işte (s. 74) 

                                                           
2 “Fe'l-Yedhakû Kalîlen Ve'l-Yebkû Kesîran”, Az gülsünler, çok ağlasınlar, Tevbe Suresi/82 
3 “Gözüyle görmüş gibi (açıktan açığa görme).” Tekȃsur 102/7. 
4 “Kesin edinilmiş bilgi." Tekâsur 5/6 
5 “Doğruluğunda şüphe olmayan bilgi.” Vȃkıa 56/95, Hȃkka 69/51 
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İslȃm ahlȃkının ve tasavvuf adabının öğretilmesi amaçlandığından 
hikemȋ üslȗp ile kaleme alınan hikmetlerin asıl kaynağı Kurȃn, sünnet ve dini 
kıssalardır. Ahmed Yesevȋ İslami menkıbeler, Hz. Muhammed’in sünnetleri, 
Hz. Yusuf’un kıssası, Hz. İsmail’in kurban edilişi, Hz. Nuh’un kavmi ve daha 
birçok peygamberin hayatı, dört halife ve evliyaların menkıbeleriyle 
hikmetlerini süslemiştir. 

Gurbet değdi Mustafâ gibi erenlere,  
Otuz üç bin Sahâbe ve arkadaşlara,  
Ebû Bekir, Ömer, Osmân, Murtaza’ya  
Gurbet değdi onlara hem, söyleyeyim ben işte (s. 87) 

*** 
Âdem Safî bu dünyâdan ağlayıp geçti, 
Şit ve İdris bu âlemde mâtem tuttu, 
Nuh-ı Nebî ağlaya-ağlaya kanlar yuttu, 
Mustafa’ya ümmet olsam ağlamayım mı? (s. 472) 
 
4. Öğüt Dili 

Öğüt birey ve toplum davranışlarını düzeltmeyi, onları kötülüklerden 
uzaklaştırarak mutluluğa eriştirmeyi amaçlar. Günümüze kadar yazılmış 
birçok ahlak ve öğüt kitabı vardır. Hikemȋ üslûbun önemli özelliklerinden bir 
diğeri de öğüt dilini kullanmasıdır. Ahmed Yesevȋ, doğru yola sevk ederken 
bunu öğütler aracılığıyla gerçekleştirir. Onun hikmetlerinde cömertlik, 
tokgözlülük, okumanın önemi, hoşgörü, saygı, sevgi, fakir ve yetimlere 
yardım etme, güzel ahlak gibi konularda öğütler verdiğini görürüz. 

Kul Hoca Ahmed, kulu olsan, cömert ol, 
Cömert olup, miskinlere yemek ver, 
Tanla varsan, cennet içinde güller der, 
Vallâhi, cömert Hakk didârını görür imiş (s. 417) 

 
Yesevȋ, kötü sıfatlar aracılığıyla da öğretmeyi amaçlamıştır. Öğüt 

verirken yer yer cahil, korkak, asi gibi sıfatlar da kullanmıştır.  
Bir gün senin ömrünün yaprağı sararınca, 
Ecel gelmeden tevbe eyle ey câhil , 
Meğer sana rahmet eyleye Azîm Yezdân, 
O sebepten Hakk’tan korkup kabre girdim (s. 67) 
 
5. Destekleyici Dil 

Edebȋ eserlerde atasözleri ve deyimlerden yararlanma çokça rastlanan 
bir durumdur. Yazar/şair, söylediklerini destekleyen bir dil kullanırken 
atasözleri ve deyimlerden istifade eder. Hikemȋ üslȗpta derin kavrayış ve bilgi 
vardır. Şair bu bilgiyi en güzel ve öz şekilde sunarken atasözleri ve deyimlerin 
gücünden çokça yararlanır. Okuyucuya verilmek istenen mesaj bu şekilde 
daha etkili ve kalıcı olur. Hoca Ahmed Yesevȋ, hikmetlerinde halk arasında 
yaygın olan atasözleri ve deyimlerle dilini desteklemiş ve hikmetlerini 
sağlamlaştırmıştır.  

Aşkım taştı, rûhum kaçtı nereden bulayım, 
Arkasından aşk atını binip koşayım, 



 

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi                 Cilt: 1   Sayı: 2   Aralık 2021                                                             

 

 

- 31 - 

 

Kimi görsem Hızır bilip elini tutayım, 
Hızır ve İlyâs yardım edip yakalasam beni (s. 140) 
*** 
Kul Hoca Ahmed kötülerin kötüsü sen, 
Herkes buğday el tutmaya samanı sen, 
Yoldan sapan günâhkârların câhili sen, 
Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim (s. 155) 

 
Yukarıdaki hikmetlerde, “Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bil.”, “El 

yahşi biz yaman; el buğday biz saman.” atasözleri geçmektedir.   
Âşık olsan gözyaşını saçıp yürü, 
Bâyezîd gibi dünyâ derdini tepip yürü, 
Edhem gibi taht ve kısmetden geçip yürü, 
Himmet versen dünyâ derdini tepesim gelir (s. 137) 
 
Yukarıdaki hikmette “gözyaşı saçmak, derdi tepmek, kısmetten geçmek” 

deyimleri kullanılmıştır. 
 
6.  İlhȃm Dili 

Edebiyatta samimiyet ve vecd halindeki duygularla söylenen edebȋ 
eserler vardır. Samimi, akıcı, coşkun ve rahat bir ifade ile söyleyiş, duygu 
dilinin yansımasıdır. Hikemȋ üslûbun özelliklerinden biri özgün bir dil ve 
samimiyetle yazılmış olmasıdır. Yesevȋ’nin hikmetlerinde de samimi bir 
söyleyiş ile karşılaşırız. Latifi Tezkiretü’ş-Şuara’da velî olan şairlerin 
şiirlerinde halk beğensin diye sanat ve hayallere başvurmadıklarını 
belirtmiştir. Onlar övünmek ve ün kazanmak için söz söylemedikleri gibi her 
türlü kötü amaçtan da yüz çevirirler. Her şeyi Allah rızası için yaparlar.  
Velilerin sözleri bütünüyle Hak’tan gelen ilham ve feyizle söylenmiştir. Allah 
onlara nasıl ilham edip feyiz vermişse hiç değiştirip bozmadan yazarlar 
(BİLGİN, 2011, s. 382). Yesevȋ hikmetlerinde kendisine ilham geldiğini, 
mananın bu şekilde oluştuğunu, Hak’tan gelen her şeyi ilhȃm kabul ettiğini 
belirtmiştir. 

Hoş gâipten kulağıma ilhâm geldi, 
O nedenle Hakk’a sığınıp geldim ben işte. 
Bütün ulular toplanıp gelip armağan verdi, 
O nedenle Hakk’a sığınıp geldim ben işte (s. 54) 
*** 
İlhâm indi Hak teâlâ rahmetinden, 
 Hocam sundu işbu vahdet şerbetinden.  
Olduk şimdi o Muhammed ümmetinden,  
Sözde ilmimiz hâle bedel oldu, dostlar (s. 328) 
 
7. Hitȃp Dili 

Edebȋ eserler, dilin olanaklarını sınırsız kullanarak ortaya çıkan deha 
ürünleridir. Dikkat çekmek gibi çeşitli nedenlerle yapılan çağırma ve 
seslenmeler anlamına gelen nidâ, belagatte canlı veya cansız varlıklara 
seslenmeyi ifade eden bir terimdir (BAHİR, 2017, s. 1040). Kurȃn-ı Kerȋmde 
birçok nida örneği ile karşılaşırız. Hikemȋ üslûp özelliklerinden biri ise 
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söylenileni sağlam bir zemine oturtmak için dili etkili bir şekilde kullanımdır. 
Hikemȋ üslȗp toplumların en çok ihtiyacı olan konuları anlatmak, 
yozlaşmaları yok etmek, sosyo-kültürel çatışmaları ortadan kaldırmak ve 
doğru yola sevk etmek için bir araç görevi görür. Bu yüzden hikemȋ üslȗp ile 
kaleme alınan şiirlerde hitap önemli bir husustur.  

Hitȃp dilini kullanan Yesevȋ, hikmetleri ile halkı aydınlatmak 
gayesinde olduğundan muhatabı haberdar etmek amacıyla nida sanatını 
oldukça fazla kullanmıştır. Ahmed Yesevȋ’nin hikmetlerinde, nida kullanımı 
belirgin bir özelliktir. Hikmetlerinde ey dostlar, ey vaaz veren, ey yaranlar, ey 
Habib’im, ey Allah’ım, ey edepsiz, ey kardeş, ey kulum, ey nadan, ey aşık, ey 
müminler, ey Kadir, ey habersiz, ey İlahım, ey heveskar, ey zalim, ey Huda, ey 
ümmetler, ey baba, ey aydınlığım, ey gönlümün bağı, ey evlad, ey cahil, ey 
sevgili, ey acayip, ey talip, ey arkadaşlar, ey çocuk, ey oğlum, ey baba, ey 
yavrum, ey imdada yetici, ey sultanım, ey Kadir-i zülcelal, ey bütün halleri 
bilen, ey Cebbar, ey Rahman, ey Ahmed, ey arif zat, ey asiler, ey korkak gibi 
nida kullanımları görülür. Bu seslenişlerde muhatabı önce Allah, sonra 
peygamber ve halk olmuştur. Bazen kardeş, dost, arkadaş, talip şeklinde 
seslenirken cahil, edepsiz, asi olarak da seslenmiştir. 

Ey tâlip ölmeden önce öledür, 

İyilerin ayağının tozu oladur, 

Toprak olup feyz-fetih aladur, 

Alsa olmaz Pîr hizmetini kılmadıkça (s. 257) 

*** 

Nidâ gelince İlâhımdan niye ağladın?  

Hâs kulumdan kâbir içinde ne dinledin?  

Ey edepsiz kulak verip ne anladın  

Münker-Nekir sağ ve sola kaçar dostlar? (s. 412) 

  

Yesevȋ, muhatabına hece vezninin ritminden yararlanarak da 
seslenmiştir. Önemli ahenk unsurlarından biri olan vezin, Ahmed Yesevȋ’nin 
hikmetlerinde hece veznidir. Koşma tarzında ve dörtlüklerden oluşan 
hikmetleri 4+4+4= 12 hece ölçüsü ile söylenmiştir. Bu duraklar hikmetlere 
hareketlilik ve canlılık katmıştır. Ahmet B. Ercilasun, bu hareketliliği “zikir 
ritmi” olarak adlandırmıştır ve bu şiirlerin zikir esnasında söylediğini Ahmed 
Yesevȋ’nin hikmetlerinden yola çıkarak ifade etmiştir (ERCİLASUN, 2000, s. 
225). 

Gelin toplanın zâkir kullar, zikr söyleyelim;  

Zâkirleri Allah şüphesiz sever imiş.  

Aşksızların imânı yok ey arkadaşlar;  

Cehennem içinde dinmeden devamlı yanar imiş (s. 225) 

 

Kur’an ve sünnetten beslenen Yesevȋ, muhataplarına İslȃm dininin 
gerekliliklerinden, ahiret hayatından, söz ederek apaçık bir şekilde doğru ve 
yanlışı göstermek istemiştir.  Bu bazen kelime tekrarlarıyla bazen sert 
ünsüzler aracılığıyla bazen de ikilemelerle yapılmıştır. Tanju Seyhan 
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çalışmasında İslami yaşam tarzını benimseyen Yesevȋ’nin bir eylem adamı 
olduğunu bu yüzden dilin eylem yapısını kullandığını belirtir (Seyhan, 2018, 
s. 184). 

Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme zarar, 

Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikayetçi, 

Allah şâhid, öyle kula “Siccîn” hâzır, 

Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben işte (s. 46) 

 

SONUÇ 

Buffon’un “Üslȗp aynıyla insandır.” ifadesinden yola çıkarak “üslȗp” 
kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır diyebiliriz. Bize yazarın 
parmak izlerini tespit ettirecek üslûp, edebȋ esere farklı perspektiflerden 
bakmamızı sağlayacaktır. Üslȗp ve üslȗp bilim çalışmaları neden yapılmalıdır 
konusunda Menderes Coşkun maksadın ne olması gerektiğini özetlemiştir. 
Üslȗp çalışmaları bize bir eserin yazara ait olup olmadığını tespit etmede, 
yazarın eserlerinin yazılış sırasını ve yazar/şairin ayırt edici üslȗp özelliklerini 
belirlemede, yazarın hangi dönemde yaşadığı ve hangi özelliklere sahip 
olduğu hakkında bilgi verir (COŞKUN, 2010, 73-74). Edebȋ eserin tarih 
içindeki konumunu anlamlandırabilmek için yazarın/şairin üslûbuna hakim 
olmak önem arz etmektedir.  

Çalışmamızda üzerinde durduğumuz hususlardan en önemlisi hikemȋ 
üslûbun özelliklerini Divan’ı Hikmet’ten örneklerle belirlemek olmuştur. 
Üslûbun bireyselliğini göz ardı etmeden çalışmamızın ana eksenini oluşturan 
hikmetlerden yola çıkarak hikemȋ üslȗp incelemesi yapmaya çalıştık. Hikemȋ 
üslȗp özelliklerini yedi ana başlık altında topladık. Bunlar; Öğretici Dil, Tenkit 
Dili, Delil Dili, Öğüt Dili, Destekleyici Dil, İlhȃm Dili ve Hitȃp Dilidir. Hikemȋ 
üslûbun bu özellikleri ana eksende benzer olmasına rağmen farklılıkları da 
olacağı görüşündeyiz. Bunun nedeni üslûbun bireysellik yönünün olmasıdır. 
Hikemȋ üslȗp ile kaleme alınan eserin özellikleri, yazıldığı asrın sosyal arka 
planına, dönemin edebȋ anlayışına, yazarın hayat tecrübesine ve dünya 
görüşüne bağlı olarak değişmektedir. 

Sonuç olarak, üslȗp terimleri ile ilgili yeterince çalışmanın ve üslȗp 
terimleri sözlüğünün olmaması edebiyat araştırmacılarının çalışmalarında 
karışıklığa yol açmaktadır ve üslûp incelemelerinde her araştırmacının kendi 
edebȋ deneyimi neticesinde yorumlamasına bırakılmaktadır. Üslȗp terimleri 
sözlüğü alandaki boşluğu doldurması arzulanan büyük bir ihtiyaç haline 
gelmiştir.  
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