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DivAN-ı HiKMET 
(~ .. ;,\.,:~) 

Ahmed Yesevi'nin hikmet adı verilen 
dini- tasawufi manzumelerini 

içine alan şiir mecmuası. 
_j 

Fazlullah b. Rüzbihan ' ın 915'te ( 1509-
10) telif ettiği Mihmanname-i Bu.tz6ra 
adlı eserinde, Ahmed Yesevi Türbesi'nde 
okuduğu Yesevi kitabının başında "DI
van-ı Hikmet" kaydı bulunmadığını ve 
eserin sülük adabına ait manzum Türk
çe süfiyane bir mecmua olduğunu bil
dirmesinden bu adın XVI. yüzyıldan son
ra kullanıldığı anlaşılmaktadır. Rüzbi
han'ın gördüğü eser muhtemelen. adı 
bilinmeyen bir Yesevi dervişinin tertip 
ettiği Divan -ı Hikmet nüshalarının ilk 
örneklerinden biridir. 

Divan-ı Hikmet nüshalarının muhte
va bakımından olduğu kadar dil bakı

mından da bazı farklılıklara sahip olması 
bunların değişik şahıslar tarafından fark
lı dil sahalarında tertip edildiğini göster
mektedir. Ayrıca Divan-ı Hikmet mec
muaları içine zamanla Yesevi dervişleri
nin hikmetleri de karışmış, böylece ki
tap sadece Ahmed Yesevi'ye ait bir eser 
olmaktan uzaklaşıp hikmet geleneğini 
yansıtan bir manzumeler mecmuası ha
line gelmiştir. 

Hikmetlerde geçen "defter-i sani" ta
birinden ilk akla gelen şey, Ahmed Yese
vi hikmetlerinin birkaç defter halinde 
tertip edildiği, eldeki nüshaların ikinci 
defteri teşkil ettiğidir. Ayrıca Yesevi'nin, 
"Ben defter-i sani sözünü açtım" deme
si. daha önce hikmetlerin bizzat Yesevi 
tarafından bir defter halinde toplandı
ğını da düşündürmektedir. 

Divan-ı Hikmet'in yazma ve basma 
nüshalarında bulunan hikmetlerde Kul 
Hace Ahmed, Hace Ahmed. Miskin Ah
med, Yesevi gibi mahlaslar kullanılmış-
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tır. Eserde ayrıca Azim Hace, Halis, Fa
kiri, Garibi, Hace Salih, Kul Şerifi. Hüvey
da, ikani, Meşreb, Ubeydi, Kul Süleyman 
ve Zelili adlarıyla Yesevi geleneğine bağ
lı çeşitli şahısların hikmetleri yer aldığı 

gibi Divan-ı Hikmet adını taşımayan 
bazı hikmet mecmularında da Yesevi'nin 
şiirlerine rastlanmaktadır. 

Divan -ı Hikmet'in yazma ve basma 
nüshalarında bulunan hikmet sayısı ba
zı farklılıklar göstermektedir. Bugüne 
kadar derlenebilen Yesevf'ye ait hikmet
ler 250'yi bulmaktadır. Bu sebeple hik
metlerin birinde yer alan, "Dört bin dört 
yüz hikmet söyledim" ifadesi bir rivayet
ten öteye gitmemektedir. 

Ahmed Yesevi'nin hikmetlerinin baş
lıca gayesi, islam dinine yeni girmiş ve
ya bu · dini henüz kabul etmemiş Türk
Jer'e islamiyet'in esaslarını , şeriat ahka
mını ve Ehl-i sünnet akidesini öğretmek, 
Yeseviyye tarikatı müridierine tasawufun 
inceliklerini, tarikatın adab ve erkanını 
telkin etmektir. Bu sebeple hikmetler 
sanat endişesinden uzak, sade ve kuru 
bir ifade yanında didaktik bir özellik taşı
maktadır. Ancak bazı hikmetlerde ifade
nin süfiyane ve coşkulu oluşu onları ba
sit manzumeler olmaktan kurtarmıştır. 

Hikmetlerin muhtevası ile şekil ve dil 
yapısı, Ahmed Yesevi'nin yetiştiği çevre. 
hayatı, şahsiyeti, gayesi ve hitap ettiği 
zümrenin sosyal ve kültürel yapısı ile il
gilidir. Ahmed Yesevi'nin islamiyet' in 
esaslarını , tasawufun inceliklerini bir 
Türk mutasawıfı olarak yorumlayışı , 

bunları halk edebiyatının bilinen şekille
ri içinde hece vezniyle ve sade bir dille 
herkesin anlayacağı tarzda ifade etme
si hikmet tarzını doğurmuş ve bu tarz 
zamanla Yesevi dervişleri vasıtasıyla ge
lenek halini almıştır. Yeseviyye tarikatın
da şeyhin söylediklerini öğrenmek için 
hikmetlerini belli bir makamla okuyup 
yaymak önemli bir husustur. Bundan 
dolayı zamanla daha geniş bir çevreye 
yayılan, huşü içinde okunup ezberlenen 
ve yazıya geçirilen hikmetler. muhteva 
bakımından olduğu kadar dil bakımın
dan da değişikliğe uğramış, çeşitli ila
velerle zenginleşmiştir. 

M. Fuad Köprülü'nün de belirttiği gibi 
hikmetlerin fikri yönünü dini- tasawu
fi unsurlar, şekil yönünü de milli unsur
lar teşkil eder. Bu sebeple hikmetlerin 
muhtevasını islamiyet, Türkistan'daki 
tasawuf. Yeseviliğe ait adetler ve erkan 
oluşturmaktadır. Bunun yanında bazı 

hikmetlerde arneli ahlak ve sosyal ak
saklıkla r üzerinde de durulmuştur. 
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Eldeki Divan-ı Hikmet nüshalarında 
bulunan hikmetlerin dilinin Ahmed Ye
sevi'nin dilini aksettirmediği kesindir. Di
van-ı Hikmet nüshalarının Kazak, Türk
men, Tatar dil özellikleri yanında büyük 
ölçüde Özbek Türkçesi özellikleri taşıdı
ğı görülmektedir. Ahmed Yesevi'nin esas 
lehçesinin ne olduğu bilinmediği gibi Ar
gu Türkleri'nden olduğunu kabul ederek 
kullandığı lehçeyi Arguca saymak veya 
Hokandlı olduğunu kabul ederek bunu 
halis Hakand lehçesi saymak tahminden 
öte bir değer taşımaz. Bununla beraber 
Ahmed Yesevi'nin, hikmetlerini Karahan
lı edebi diliyle kaleme aldığını söylemek 
yanlış olmasa gerektir. Ancak bu husus
ta kesin bir hükme varabiirnek için eski 
bir Divan-ı Hikmet nüshasının ele geç
mesine ihtiyaç vardır. 

Hikmetlerin büyük bir kısmı beş- yir
mi beş arasında değişen dörtlüklerden 
ibaret olup kafiye düzeni koşmaya ben
zemektedir. Hikmetlerin bir kısmında 
da gazel tarzı ku ll anılmıştır . Dörtlükler
de hecenin on ikili (4 + 4 + 4) ölçüsü, ga
zel tarzındaki manzumelerde ise on dört
lü (7 + 7) ölçüsü kullanılmıştır. 

Divan-ı Hikmet'in Yesevi'nin bütün 
hikmetlerini içine alan tam ve güvenilir 
bir nüshası mevcut değildir. Eldeki nüs
haların en eskisi tahminen XVI veya XVII. 
yüzyıla aittir. Nüshalar değişik kişiler ta
rafından değişik sahalarda tertip edildi
ği için hikmet sayısı bakımından da fark
lılıklar gösterir. Aynı durum basma nüs
halar için de söz konusudur. Dünya kü
tüphanelerinde mevcut yüzlerce Divan-ı 
Hikmet nüshasından faydalanarak sağ 

lam bir metin hazırlamak hemen hemen 
imkansızdır. Divan-ı Hikmet'in bazı nüs
haları arasında istanbul Üniversitesi Tür
kiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüpha
nesi (nr 2497). Ahmet Caferoğlu (şahsi 

kitapları arasında), Emel Esin nüshaları 
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Enstitüsü, 

nr. D. 4l.s.l9) 
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(Esin-Tek Vakfı Ktp .); Manchester, The 
John Rylands University Library (nr. 67), 
istanbul Üniversitesi (TY, nr. 3898 ), Mil
let (Ali EmTrT, Manzum, nr. 16), Konya Mev
lana Müzesi (nr. 2583) kütüphaneleri ile 
Leningrad (S. Petersburg) Asya Halkları 

Müzesi'ndeki (nr. D. 4il yazmaları bulun
maktadır. Ayrıca eserin çeşitli baskıla

rı da vardır (Kazan 1295 ; İstanbul 1299; 
Taşkent 1314). 

Divan-ı Hikmet'ten seçilen yetmiş 

hikmet, Ahmed YesevT'.nin hayatı, şahsi
yeti, Yeseviyye tarikatı hakkında bir gi
riş , hikmetlerin açıklaması ve notlarla 
birlikte Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler 
adıyla Kemal Eraslan tarafından yayım
lanmıştır (Ankara 1 983). 
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DivAN- ı HÜMAYUN 
( 0y,,l.Aı .:ı~~) 

Osmanlı devlet yönetiminde 
XV. yüzyıl ortasından 

XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar 
en önemli karar organı. 

_j 

" Padişah divanı " anlamına gelmekte
dir. Divan kelimesi Türkçe'ye Farsça ve 
Arapça yoluyla geçmiştir. Kelimenin men
şe itibariyle Ararnice'den geldiği ve Fars
ça'ya da bu dilden geçip yerleştiği ka
bul edilir. İslam medeniyetinin ilk devir
lerinde Arapça'ya da geçen ve bütün is
lam devletlerinin siyasi diline giren keli
menin bu sebeple Arapça olduğu sami
mıştır. 

Divan eski iran'da mali kayıtların ya
zıldığı defterlere ve bu defterleri tutan 
resmi dairelere verilen isimdi. islam ' ın 
ilk devirlerinde de kelime bu şekilde an
laşılmıştı. Daha sonraları divan başka 
kelimelerle birlikte "Divanü'l-berid", "01-
vanü'l-cünd", "Divanü'l-hatem" gibi çe
şitli devlet dairelerinin adı oldu. Bugün
kü modern Arapça'da da divan ilk plan
da "hükümet dairesi, yönetim bürosu, 
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memurluk yeri ve sekreterlik" anlamla
rına gelmektedir. Divanın Farsça'da ilk, 
Arapça'da ikinci anlamı "kurul" veya "top
lantı"dı r. Osmanlılar'da ise divan Farsça 
anlamından da ileri derecede "toplantı , 

kurul, kurul- organ" karşılığında kullanıl
dı. Ayrıca hem toplantının kendisi, hem 
toplantının yapıldığı yer de bu kelime ile 
karşılanıyordu. Bugünkü Türkçe'de de 
divanın ilk anlamı budur. Bununla birlik
te divan bazan Divan-ı Ahkam-ı Adliyye, 
Divan-ı Deavi Nezareti'nde olduğu gi
bi devlet dairesi anlamında da kullanılı
yordu. Divanın ayrıca "bir şairin şiir kül
liyatı ", "oturulan yer, kanepe" gibi baş
ka anlamları da vardır. 

Sıkı bir merkeziyetçilikle yönetilen Os
manlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun mer
kezdeki en önemli işleri gören makam 
sahiplerinden oluşur ve padişah adına 
karar verirdi. Bundan dolayı Yeniçağ 

başlarındaki pek çok gelişmiş devlette 
görülen bu tür kurul- organların en gü
zellerinden biridir. 

Osmanlı Devleti'nde birer karar orga
nı olarak çalışan çeşitli divanlar vardı. 
Bunların en önemlisi, padişahın bulun
duğu yerde onun adına toplanan Divan-ı 
Hümayun idi. Hiçbir islam devletinde bu
nun ayarında bir kurul-organ yoktu. Bu
nun sebebi, Türkler 'in daha İslamiyet'i 
kabul etmeden önce devlet işlerini gö
rüştükleri kurullara sahip olmalarıydı. 

Moğolca 'daki karşılığı olan kurultay ke
limesiyle ifade edilen bu toplantılarda 

zaman zaman belli devlet işleri görüşü
lürdü. Bu sağlam gelenek Türk- islam 
devletlerinde de devam etti. Özellikle 
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Abbasiler'deki mvanü's-sır, mvanü'd-da
ri ' 1- kebir gibi saray divanlarını , Divan- ı 

Mezalim gibi her türlü şikayete açık di
vanları gören Türkler , bunları eski gele
nekleriyle birleştirerek yepyeni bir di
van kavramı oluşturdular. Divan-ı Hüma
yun'a benzeyen ilk gelişmiş islam-Türk 
divanını Büyük Selçuklular kurmuşlardı. 
Divan-ı A'la adlı bu divaıila Divan-ı Hü
mayun'a geçiş süreci başladı. Bu gele
nek Anadolu Selçukluları'nda da devam 
etti. Daha sonra bu devletin parçalan
masıyla oluşan beyliklerde de divan ge
leneği sürdü. Aynı türden sade ve basit 
bir divan Osmanlı beyliğinde de vardı. 

Beylik giderek tam ve düzenli bir devlet 
halini aldıkça divan kavramında da ge
lişmeler oldu. Ancak X:V. yüzyıl ortaları
na kadar Osmanlı devlet kurumlarının 
doğup gelişmeleri hakkında sağlıklı kay
naklar bulunmadığından bu kavramda
ki gelişmeleri takip etmek güçtür. Bili
nen husus. özellikle ll. Murad dönemin
de divanın Divan-ı Hümayun vasfını ka
zanmaya başlamasıdır. Edirne'de kuru
lan bu divana bazan padişah başkanlık 
eder ve belirli teşkilat kuralları uygula
nırdı. 

Divan-ı Hümayun tam gelişmiş şekli
ni Fatih Sultan Mehmed zamanında al
maya başladı. Fatih'e atfedilen ünlü ka
nunname bir çeşit anayasa düzeni kur
muş, devletin belli başlı makamlarını. 

bu arada Divan-ı Hümayun'u da düzen
lemişti. Fatih'in getirdiği en büyük ye
nilik ise divanda padişahın başkanlığı

nın kesinlikle kaldırılması ve bu işin ve
ziriazama bırakılmasıdır. 


