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GİRİŞ 

 

İnsanoğlunun birlikte yaşama ihtiyacı fıtrî olduğu kadar sosyal ve iktisadî gerekliliğin tabiî bir 

sonucudur. Bu birlikteliğin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilmesi için empatiyi 

içselleştirmiş dürüst ve erdemli bireylerden oluşan toplumlara ihtiyaç vardır. Gerek 

Anadolu’da gerekse Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda pek çok gönül sultanı dili, dini, 

ırkı, rengi, mezhebi farklı insanların “Müslümanlarla birlikte aynı ortamda özgürce” 

yaşayabileceklerini savunmuşlardır. Dolayısıyla bu kimselerin fikirlerinin ve beslendikleri 

kaynakların bilinmesi ve gelecek nesillere tanıtılması büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu tebliğimizde söz konusu gönül sultanlarından biri olan ve çok kültürlü yaşamı savunan 

Ebu’l-Hasan el-Harakânî gibi abide bir şahsiyetin farklı din, mezhep ve etnik kökenden 

insanların bir arada, barış ve huzur içinde yaşamalarına yaptığı katkılar değerlendirilmiştir.  

Şeyh Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Cafer el-Harakânî (ö. 425/1033) yaklaşık on asır evvel 

Horasan bölgesinde doğan, orada yetişen ve ömrünün sonlarını Anadolu’da geçiren, Bâyezîd-

i Bistâmî’yi (ö. 234/848) kendine model alan, Hakk’a ermek için zor riyâzetlere, çetin 

mücâhede ve çilelere katlanan tahkik ehli bir sûfîdir. el-Harakânî dergâhında binlerce talebe 

yetiştiren, insanların gönüllerini fetheden, fikirleriyle kendisinden sonra gelenlere tesir eden 

ve “Horasan Erenleri”nin yetişmesinde önemli rol oynayan bir Hak âşığıdır.1 

                                                 

 Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, (ahmeteminseyhan@gmail.com) 

1
 Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin hayatıyla ilgili bilgi için şu çalışmalara bakılabilir: Attâr, Ferîdüddîn, Evliya 

Tezkireleri, Çev.: Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007; Çiftçi, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan-i 

Harakânî, (Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri) Nûru’l-‘Ulûm ve Münâcât’ı (Çeviri-

Açıklama-Metin), Şehit Ebu’l-Hasan Harakânî Derneği Yay., Ankara, 2004, s. 29, 32-33, 49; Uludağ, 

Süleyman, “Harakânî”, DİA, İstanbul, 1997, XVI, 94; Çiftçi, Hasan, “Şeyh Harakânî İle Şeyh Bâyezîd 

Arasındaki İlginç Manevî İlişki”, Şarkiyât Araştırmaları Dergisi, 2003, C. 3, Sayı: 11, s. 29-35; Çelik, İsa, 

“Tasavvufî Düşünce Tarihinde Ebu'l-Hasan el-Harakânî”, Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi, Kars,2014, 

C. 1, Sayı: 1, s. 80-81; Çiftçi, Hasan, “Mevlânâ İle Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakânî”, Tasavvuf 

İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, 2005, Yıl, 6, Sayı: 14, s. 565-590; 

Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu’l-Hasan el-Harakânî'nin İlim Anlayışı”, JASSS, International Journal of Social 

Science,Fransa, May 2013, Volume 6 Issue 5, s. 1049-1083. 
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Nakşibendiyye2 silsilesinde mühim bir yere sahip olan el-Harakânî, Aynülkudât el-Hemedânî 

(ö. 525/1131),3 Yusuf Hemedânî (ö. 535/1140), Ferîdüddin Attâr (ö. 618/1221),4 Necmeddîn-i 

Dâye (ö. 654/1256)5 Ahmet Yesevî (ö. 562/1166), Hacı Bektâşi Velî (ö. 670/1271) ve Hacı 

Bayram-ı Velî (ö. 833/1429) gibi pek çok mutasavvıfı etkilemiştir. Bu nedenledir ki onun adına 

birçok tarikat silsilesinde rastlanılmaktadır.6 Mevlânâ (ö. 670/1271) manevî mürşidi 

Harakânî’den “bilgeler bilgesi” diye söz etmekte, “Mesnevî”sinde menkabelerini 

anlatmaktadır. Şems-i Tebrîzî de (ö. 645/1247) “Makâlât” adlı eserinde ondan sitayişle söz 

etmektedir.7 

 

el-Harakânî kendisinden asırlar sonra gelen Yunus Emre’nin (ö. 720/1320); “Yaratılanı hoş 

gör, Yaratandan ötürü”8 özdeyişini ve “Cümle yaratılmışa bir gözle bakma”9 tavsiyesini 

“yüzyıllar önce yaşayarak göstermiş” bir gönül sultanıdır. Çünkü el-Harakânî; “Her kim bu 

kapıya gelirse ekmeğini verin ve adını/ inancını sormayın. Zira Ulu Allah’ın dergâhında ruh 

taşımaya layık olan herkes, elbette Ebu’l-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye de lâyıktır”10 

diyerek dili, dini, ırkı, rengi ve mezhebi ne olursa olsun her insana değer verdiğini göstermiş, 

asimilasyonun, ötekileştirmenin ve ayrımcılığın yanlışlığına asırlar öncesinden dikkat çekmiş 

ve her müminin kalbinin insan sevgisiyle dolu olmasını istemiştir. Nitekim ondan yaklaşık iki 

asır sonra dünyaya gelen Mevlânâ da; “Tövbe et, tövbe et, her ne isen gene tövbe et! 

Kâfirsen, ateşe tapıyorsan, puta tapıyorsan bütün bunları bir kenara bırak, tövbe et! Bu bizim 

dergâhımız, eşiğimiz ümitsizlik eşiği değildir; Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gene tövbe 

et!”11 diyerek tüm insanları hatalarından ve yanlışlarından vaz geçmeye ve İslâm’ı öğrenmeye 

dergâhına davet etmiştir. 

                                                 
2
 Bu tarikat hakkında bilgi için bkz. Algar, Hamid, “Nakşibendiyye”, DİA, İstanbul, 2006, XXXII, 335-342. 

3
 Bu mutasavvıf hakkında bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman/ Bayburtlugil, Nurettin, “Aynülkudât el-Hemedânî”, 

DİA, İstanbul, 1991, IV, 280-282. 
4
 Bu mutasavvıf hakkında bilgi için bkz. Şahinoğlu, M. Nazif, “Ferîdüddin Attâr”, DİA, İstanbul, 1991, IV, 95-

98. 
5
 Bu mutasavvıf hakkında bilgi için bkz. Okuyan, Mehmet, “Necmeddîn-i Dâye”, DİA, İstanbul, 2006, XXXII, 

496-497. 
6
 Uludağ, “Harakânî”, XVI, 94. 

7
 Bkz. Çiftçi, “Mevlânâ İle Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakânî”, s. 565-590. 

8
 Tatçı, Mustafa, Yunus Emre Divanı, MEB Yay., Ankara, 2005, II, 43, 102. 

9
 Yunus Emre, Dîvân, Dersaadet, 1327, s. 66. 

10
 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî, s. 21. 

11
 Mevlânâ, Celâleddin Rûmî, Rubâîler, Trc.: Abdülbâkî Gölpınarlı, Ankara, 1982, s. 23. Bu rubâînin 

Mevlânâ’ya değil de Ebû Saîd Ebu’l-Hayr’a ait olduğu iddiasına verilen cevapla ilgili bkz. Önder, Mehmet, 

“Bir İddiaya Cevap: Yine Gel, Yine Gel… Rubâîsi Mevlânâ’nındır”, I. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, 

Konya, 1998, s. 117-120. Diğer taraftan Farsçada “Bâz âmeden” kelimesinin “yeniden gelmek, dönmek, 

müracaat etmek, avdet etmek, vazgeçmek” gibi anlamları olmakla beraber “günahtan dönmek, tövbe etmek” 
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Görüldüğü üzere “Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet’ten” beslenen ve hoşgörüyü tamamen 

içselleştiren Anadolu’nun bu manevî mimarları Müslümanları çok kültürlü yaşam konusunda 

eğitip bilinçlendirmişlerdir. Onlar Hz. Peygamber’in “Medine Sözleşmesi”ni kendilerine 

referans almış, Anadolu’nun fethinde büyük rol oynamış ve Anadolu Selçuklu Medeniyetinin 

inşasına büyük katkı sağlamışlardır. Aynı geleneğin temsilcileri Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve 

geniş bir coğrafyada birçok farklı etnik kimliği, barış ve huzur içinde yaşatma başarısını 

göstermişlerdir. 

 

1. el-Harakânî’nin Beslendiği Kaynaklar  

 

Şurası özellikle belirtilmelidir ki el-Harakânî Kur’ân-ı Kerim12 ve Sahih Sünnet’ten13 beslenen, 

bu iki temel kaynağın ilkelerini özümseyen ve hayatının her anında bu iki kaynağı14 kendisine 

rehber edinen bir bilgedir.15 Çünkü onun şu sözleri Kur’ân’a16 verdiği değeri göstermektedir: 

“Kur’ân kulun Allah’ı aradığı her vesileden daha üstündür. Öyleyse Allah’ı sadece Kur’ân’la 

ara!”17 “Allah Kelâmındaki zevki (manalarındaki inceliği ve derinliği)18 tatmadan bu 

dünyadan giden hiçbir şeyden nasibini almamıştır.”19 

                                                                                                                                                         
anlamı da vardır. Dolayısıyla biz bu metinde “meşhur olan tercümenin aksine” “Tövbe etmek” anlamının 

verilmesinin “metnin bütünüyle uyumlu, anlamlı ve daha doğru olacağı” kanaatindeyiz. Bu bakımdan söz 

konusu bilgiyi dipnotta değil metinde vermeyi daha uygun görüyoruz. Kelimenin sözlük anlamıyla ilgili bilgi 

için bkz. Aliekber Dehhuda, Lugatnâme-i Dehhuda, Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 59. Sayı, 

Tahran, 1377, IX, 344; Hasan Amid, Lugatnâme-iAmid, Emir-i Kebîr Yay., Tahran, 1387, I, 292. (Kelimenin 

Farsçadan Türkçeye çevirisindeki katkılarından dolayı Kars Ehl-i Beyt Derneği başkanı Seyyid Elekber IŞIK’a 

teşekkürü borç bilirim). 
12

 el-Harakânî’nin Kur’ân’a vukûfiyeti konusunda yapılmış bir çalışma için bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-

Hasan el-Harakânî’de Kur'an Kültürünün Yansımaları”, Turkish Studies, International Periodical For The 

Languages, Literature and History of TurkishorTurkic, Ankara Turkey, Volume 8/6 Spring 2013, s. 641-

664. 
13

 el-Harakânî’nin Sünnet’e bağlılığı ve hadis anlayışıyla ilgili bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-Hasan el-

Harakânî'nin Sünnete Bağlılığı ve Hadis Anlayışı”, JASSS, International Journal of Social Science, Fransa, 

October 2013, Volume 6 Issue 8, s. 551-588. Onun Sünnet anlayışıyla ilgili bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-

Hasan el-Harakânî'nin Sünnet Anlayışı”, Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 13, Ocak-Haziran 2014/1, s. 101-

126. 
14

 Hz. Muhammed’e ittibâ etmeyi emreden âyetler için bkz. Âl-i İmran, 3/31-32; el-A’râf, 7/158; el-Enfâl, 8/24; 

el-Ahzâb, 33/21; el-Yâsin, 36/20-21; ez-Zuhruf, 43/61; el-Ahkâf, 46/31. 
15

 Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarıyla sergilediği hoşgörü örnekleri için bkz. Yılmaz, Hüseyin, “Hz. 

Peygamber’in Eğitiminde Bir İlke Olarak Hoşgörü”, CÜİFD, Sivas, 2004, C. 8, Sayı: 1, s. 109-132. 
16

 Kur’ân-ı Kerim’in bir rehber olduğuyla ilgili âyetler için bkz. el-Bakara, 2/97, 185; Âl-i İmrân, 3/138; el-

Enâm, 6/88-90; Yûnus, 10/57; en-Nahl, 16/89; en-Neml, 27/1-3; Lokmân, 31/2-3; el-Fussilet, 41/44; el-Câsiye, 

45/11, 20; el-Ahkâf, 46/12. 
17

 el-Hânî, Abdulmecîd b. Muhammed, Hadâiku’l-Verdiyye fî Hakâiki Ecillâ’i Nakşbendiyye, (Nşr.: 

Abdulvekîl ed-Derûnî), Dimeşk, ts., s. 105’den naklen Çiftçi, a.g.e., s. 46. 
18

 Bu tebliğde el-Harakânî’ye ait sözleri daha anlaşılır kılmak için yapılan tüm parantez içi açıklamalar 

tarafımıza aittir. Bu açıklamalar yapılırken el-Harakânî’nin tespit edebildiğimiz bütün sözleri dikkate alınmış, 

bütüncül bir yaklaşımla bunlar değerlendirilmiş ve daha doğru tanıtılması amacıyla böyle bir yol izlenmiştir. 
19

 Attâr, a.g.e., s. 630. Rehberinin Kur’ân-ı Kerim olduğuyla alakalı bir diğer sözü için bkz. Attâr, a.g.e., s. 623. 
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Aynı şekilde onun şu sözleri Hz. Muhammed’e bağlılığının ve Sünnet’i rehber edindiğinin 

apaçık bir delilidir: “Allah’ın bana ihsan ettiği şu makama yeryüzündeki halk için de, 

göklerdeki melekler için de yol yoktur. Eğer bu makamda Muhammed Mustafa’nın 

Şeriat’ından (getirdiği hukuk kurallarından) başka bir şey görecek olsam derhal gerisin geri 

dönerim. Çünkü ben başkomutanı (önderi/ lideri) Muhammed olmayan bir kervanda 

bulunmam!”20 “İlâhî! Her koşulda Senin ve Rasûlü’nün bendesi (kulu, kölesi ve esiriyim), 

halkının (tüm insanların) hizmetçisiyim!”21 

 

2. el-Harakânî’nin Birlikte Yaşama Tecrübesine Katkı Sunan Sözleri 

 

el-Harakânî hayatı boyunca tüm insanlara karşı sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü 

beslemiştir. Onun şu sözleri bu gerçeği ortaya koymaktadır: “Hak Teâlâ bana öyle bir fikir 

(sağlam ve sarsılmaz iman ve teslimiyet sonucu ulaşılan engin bir hoşgörü ve empati 

yapabilme yeteneği) verdi ki, O’nun bütün mahlûkatını onda gördüm (bu düşünce sayesinde 

artık tüm yaratılmışlara sevgi, şefkat ve merhametle baktım); onda kalıp durdum; gece 

gündüz onun meşguliyeti beni sardı, (bu fikirde iyice derinleştim ve bu) fikir (zamanla) 

basirete dönüştü; (Daha sonra ise) küstahlık (Yüce Allah’a ve tüm insanlığa karşı aşırı 

derecede adeta taparcasına bir sevgiye) ve muhabbete dönüştü; (Daha sonra) heybet ve 

vakara dönüştü; o fikirle (akl-ı selim ve sağlam muhakemeyle) O’nun birliğini (çok daha iyi) 

kavradım ve öyle bir mertebeye ulaştım ki (bu) fikir hikmete (Kur’ân ve Sünnet’ten doğru 

hükümler çıkarma yönteminde derinleşmeye) dönüştü. (Sonra) dosdoğru yola (istikamet 

üzere olma) ve halka şefkat hâline (karşılıksız sevgiye) dönüştü. (Bunun üzerine) O’nun 

halkına (yarattığı tüm varlıklara) karşı kendimden daha şefkatlisini görmedim.”22 

 

Görüldüğü üzere el-Harakânî bu ifadeleriyle tüm insanları sevdiğini, onların sorunlarını 

kendine dert edinen bir İslâm düşünürü olduğunu ortaya koymakta ve takipçilerinden de 

böyle bir seviyeye gelmelerini istemektedir.  

 

el-Harakânî “zorla başkasını kendisine benzetme, eğer bu benzetme imkânsızsa o kişiye ya da 

topluma zulmetme veya ortadan kaldırma düşüncesi demek olan her türlü fanatizmin” 

kesinlikle karşısında olmuştur. Bilindiği üzere fanatikler kendilerini “hakikatin tek temsilcisi” 

olarak gördüklerinden “hoşgörüden ziyade şiddet duygusuna” sahiptirler ve ellerine geçen ilk 

                                                 
20

 Attâr, a.g.e., s. 605.  
21

 Attâr, a.g.e., s. 616. Aynı konuyla ilgili benzer sözleri için bkz. Attâr, a.g.e., s. 609, 613, 626, 627, 635. 
22

 Attâr, a.g.e., s. 606. Ayrıca bkz. Çiftçi, a.g.e., s. 21. 
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fırsatta ötekini yok etmeyi amaçlarlar. Ancak el-Harakânî bunun tam tersi bir düşünceyi 

savunmuştur. O, sevgiden kaynaklanan acıma hissine ve şefkatten kaynaklanan kalbî 

inceliğe/ rikkate sahip olduğu için tüm mahlûkata merhametle muamele etmiş, farklı ırk, 

renk, düşünce ve inançtan insanların varlığından rahatsızlık duymamış, onları yok etmeyi 

düşünmemiş, tam tersine temsil ettiği son din İslâm’ı çok iyi bildiği ve kendine güvendiği için 

böyle insanlarla aynı ortamda yaşamaktan/ bulunmaktan asla çekinmemiştir.23 

 

el-Harakânî; “Varlıklara (tüm mahlûkata) karşı merhameti olmayan kişi Allah sevgisini 

kalbinde taşıyamaz”24 derken de kâinatta mevcut her varlığı karşılık beklemeden sevmeyi ve 

onlara iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Zira gerçek anlamda hoşgörüyü ve empatiyi 

içselleştiren bir birey kendisine düşmanlık etmeyen farklı görüş ve inançtan insanları 

sevebilir, onlara değer verebilir, iyiliklerini isteyebilir, çok kültürlü bir toplumda barış ve 

huzur içinde yaşayabilir, örnek davranışlar sergileyerek bu insanların gönüllerini kazanabilir 

ve tüm insanlığın yararına kaliteli hizmetler üretebilir.25 

 

el-Harakânî tüm mahlûkata beslediği şefkat ve merhameti bir başka sözünde şöyle ifade 

etmiştir: “Keşke bütün halkın yerine ben ölseydim de halkın ölüm acısını tatması 

gerekmeseydi. Keşke bütün halkın hesabını (Allah) benden sorsaydı da halkın kıyamette 

hesap vermesi gerekmeseydi. Keşke bütün halkın cezasını (Allah) bana çektirseydi de 

insanların cehennemi görmeleri gerekmeseydi.”26 “Türkistan’dan Şam kapısına kadar birinin 

parmağına bir diken batarsa, o diken benim parmağıma batmıştır. Aynı şekilde Türkistan’dan 

Şam’a kadar birinin ayağı bir taşa çarparsa, onun acısı benim acımdır; eğer bir kalpte hüzün 

varsa, (onun hüznü benim hüznümdür) o kalp benim kalbimdir.”27 

 

el-Harakânî bu özlü ifadeleri kullanırken ulaştığı aşkın dereceleri ve tamamen içselleştirdiği 

“kendisini başkasının yerine koyabilme/ empati yapabilme/ duygudaşlık/ eş duyum bilinci” 

erdemini dışa yansıtmıştır. Kanaatimizce o, farklı dil, din, ırk ve mezhepten insanlar için böyle 

                                                 
23

 el-Harakânî’nin eğitim anlayışında sevgi, şefkat ve hoşgörünün önemiyle ilgili şu çalışmaya bakılabilir: 

Seyhan, Ahmet Emin, “Tasavvufî Düşüncede İnsan Yetiştirme Yöntemleri -Ebu'l-Hasan el-Harakânî Örneği-”, 

Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz-Aralık 2014/2, s. 11-42. 
24

 Şeyh Ebu’l-Hasan Harakânî, Nûru’l-Ulûm ve Münâcât’ı, (Çeviri-Açıklama-Metin), Haz.: Hasan Çiftçi, 

Şehit Ebü’l-Hasan Harakânî Derneği Yay., Ankara, 2004, s. 247. 
25

 Geniş bilgi için el-Harakânî’nin söz konusu yönlerini inceleyen şu çalışmaya bakılabilir: Seyhan, Ahmet 

Emin, “Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehy-i ‘ani’l- Münker Anlayışı”, Turkish Studies, 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara 

Turkey, Volume 10/6 Spring 2015, p. 815-832. 
26

 Attâr, a.g.e., s. 606. 
27

 Attâr, a.g.e.,s. 604; Çiftçi, a.g.e., s. 21. 
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bir endişe taşıdığını göstermiş, onların acılarını paylaştığını ifade etmiş, engin bir şefkat ve 

merhamet hissiyle bu sözleri söylemiştir. Onun dua, dilek ve temennilerinin Türkistan’dan 

Şam’a kadar uzanan o bölgedeki tüm insanları kapsadığı, “onların gönüllerini kazanma amacı 

taşıdığı, dışlayıcı değil kucaklayıcı bir üslup kullandığı” anlaşılmaktadır. Ayrıca onun bu 

ifadeleri, “birlikte yaşama modelini destekleyen ve farklı kültürlerin varlığından rahatsızlık 

duymayan bir anlayışı” yansıtan önemli argümanlardır. 

 

Diğer taraftan el-Harakânî farklı coğrafyalarda yaşayan gayr-i müslimlerin hidayete 

ermelerini çok arzulamış, onlar için üzülmüş, hallerini anlamaya çalışmış ve her zaman içtimaî 

sorumluluklarının farkında olmuştur. Mesela o bir keresinde “derin bir sorumluluk bilinciyle” 

şu ifadeleri kullanmıştır: “Korkarım ki, yarın kıyâmet günü beni görürler, yakalarlar ve bütün 

Horasanlılardan dolayı (onlara İslâm’ı en güzel şekilde temsil ve tebliğ edemedin, iyi bir örnek 

olamadın, sorumluluklarını yerine getiremedin diye) bana azap ederler.”28 

 

İşte böyle bir farkındalığa, duyarlılığa ve sorumluluğa sahip olan el-Harakânî sadece nafile 

ibadetlerle meşgul olmayı yeterli görmemiş, birey ve toplum odaklı çalışmalardan yana 

olmuştur. O, elbette ibâdet yapmanın önemini kabul etmiş, ancak maddî ve manevî desteğe 

ihtiyaç duyanların yardımına koşmayı, onlara İslâm’ı tanıtmayı, Allah ile gönüller arasındaki 

engelleri kaldırmayı, nafile namaz, oruç, hac ve zikir gibi ibâdetlerden çok daha önemli ve 

öncelikli görmüştür.29 Zira o Kur’ân’daki “fî sebîlillah ( بيل هللافي س ) Allah yolunda olmak”30 

kavramını böyle anlamıştır. Ona göre kâmil bir mümin insanlığa karşı mükellefiyetlerini 

yerine getirmeli, bu vazifelerini yaparken de muhataplarına karşı son derece şefkat ve 

merhametle muamele etmeli ve onların gönüllerini kazanma amacı taşımalıdır. 

 

Nitekim el-Harakânî Türk-İslâm dünyasının müstesna devlet adamlarından biri olan Sultan 

Mahmud’a (ö. 421/1030) Hindistan bölgesine fetih hareketleri düzenlemesini,31 oralara 

medreseler kurmasını, İslâm âlimlerini bu kurumlarda görevlendirmesini, düzenli bir eğitim-

                                                 
28

 Attâr, a.g.e., s. 638. 
29

 Ayrıntılar için bkz. Seyhan, “Ebu'l-Hasan el-Harakânî'nin Sünnet Anlayışı”, s. 112-113. 
30

 Allah yolunda olmanın “Allah’ın dinini tüm dünyaya tebliğ (ila-i kelimetullah) mücadelesi” olduğu ve bu 

uğurda can ve mal ile cihat edilmesi gerektiğiyle ilgili bazı âyetler için bkz. el-Bakara, 2/190, 195, 218, 244, 

261; Âl-i İmrân, 3/157, 169; en-Nisâ, 4/74-76, 84, 94-95, 100; el-Mâide, 5/35, 54; el-A’râf, 7/45; el-Enfâl, 

8/60, 72; et-Tevbe, 9/19-20, 34, 38, 41, 60, 81, 111; en-Nahl, 16/41; el-Hac, 22/58; en-Nûr, 24/22; Muhammed, 

47/4, 32, 34, 38; el-Hucurât, 49/15; el-Hadîd, 57/10; es-Saff, 61/4; el-Müzzemmil, 73/20.   
31

 Merçil, Erdoğan, “Gazneliler”, DİA, İstanbul, 1996, XIII, 481-482. 



 
7 

öğretim faaliyetini gerçekleştirmek üzere her türlü tedbiri almasını32 ve İslâm kültürünün bu 

bölgelerde de tanıtılmasını tavsiye etmiştir. Onun bu önerisini hem Sultan Mahmud hem de 

oğlu Mesud (ö. 432/1041) dikkate almış ve bu bölgelere seferler düzenleyerek gönüllerin 

İslâm ile buluşmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. 

 

Görüldüğü üzere el-Harakânî hem talebelerine hem de devlet adamlarına tüm insanlığın 

hizmetinde olmalarını ve onlara tevhid inancını doğru anlatmalarını öğütlemiştir. el-Harakânî 

toplumun ve insanlığın sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler yapılmasını,33 birlikte 

yaşama ahlâkını içselleştirmiş müminler yetiştirilmesini, sadece Yüce Allah’a kulluk 

edilmesini,34 canla ve malla bu uğurda mücadele verilmesini35 tavsiye etmiştir.36 Onun bu 

şekilde insanlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşması, onlara bu imkânların sunulmasını önermesi 

ve talebelerine böyle bir ruh/ ideal aşılaması son derece mühimdir. Çünkü o böyle yaparak 

“sosyal sorumluluklarının farkında ve İslâm’ı tebliğ etme şuurunda bir âlim olduğunu” ortaya 

koymuş ve birlikte yaşama tecrübesine müspet katkılar sağlamıştır. Zira el-Harakânî 

insanların Yüce Allah’a şirk koşmalarını asla doğru bulmamış, buna çok üzülmüş, herkesin 

İslam ile tanışmasını ve bu dinin emirlerini yerine getirerek cennete girmesini arzulamıştır.37 

Nitekim o bir gün talebelerine hitaben; “Allah’ın Arş’ı (emanet, tebliğ vazifesi) sırtımıza 

                                                 
32

 Birışık, Abdülhamit, “Medrese”, DİA, Ankara, 2003, XXVIII, 333-337. Ayrıca bkz. Merçil, Erdoğan, 

“Mahmûd-ı Gaznevî”, DİA, Ankara, 2003, XXVII, 363; Merçil, “Gazneliler”, XIII, 483. 
33

 Şu âyetler, müminlere önemli bazı sorumluluklar yüklemektedir: “Öyleyse, bu dünya hayatını ahiret ile takas 

etmek isteyenler Allah yolunda savaşsınlar! Allah yolunda savaşan herkese, ister öldürülmüş olsun ister zafer 

kazansın, zamanı geldiğinde büyük bir mükâfat ihsan edeceğiz. Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayı ve “Ey 

Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtar[ıp özgürlüğe kavuştur] ve rahmetinle bizim için bir 

koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!” diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için 

savaşmayı reddedersiniz? İmana ermiş olanlar Allah yolunda savaşırlar, hakikati inkâra şartlanmış olanlar ise 

şeytanî güçler uğrunda. O halde Şeytan'ın dostlarına karşı savaşın; Şeytan'ın hile ve tuzakları kesinlikle 

zayıftır.” en-Nisâ, 4/74-75. 
34

 Yüce Allah’ın kendisinden başkasına kulluk edilmesine rızası yoktur. İlgili âyetler için bkz. el-Bakara, 2/21, 

83; Âl-i İmrân, 3/51; el-Mâide, 5/72; el-Enâm, 6/102; Yûnus, 10/66; Hûd, 11/50, 61, 84, 123; er-Ra’d, 13/36; 

el-İsrâ, 17/23; el-Kehf, 18/14; Meryem, 19/36, 44, 65; el-Müminûn, 23/23, 32; ez-Zümer, 39/11, 17, 64, 66; el-

Mümin, 40/66; el-Ahkâf, 46/21; Nûh, 71/3; el-Cîn, 72/18; el-Beyyine, 98/5; el-Kâfirûn, 109/2-5. 
35

“[Bir tek] hacılara su vermeyi ve Mescid-i Harâm'ı onarıp-gözetmeyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah 

yolunda elinden gelen her türlü çabayı gösteren biri[nin üstlendiği görevler]le bir mi tutuyorsunuz? Bu 

[görevler] Allah katında (hiç de) denk değildir. Ve Allah [bile bile] zulmeden topluluğa asla hidayet etmez. 

(Ama) inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı 

gösteren kimseler(e gelince,) Allah katında en yüksek onur payesi onlarındır ve onlardır [sonunda] kazanacak 

olan!” et-Tevbe, 9/19-20. Ayrıca bkz. el-Bakara, 2/218, 261, 265; en-Nisâ, 4/95-96; el-Enfâl, 8/72; et-Tevbe, 

9/88; el-Hucurât, 49/15; es-Saff, 61/11. 
36

 el-Harakânî'nin tasavvuf anlayışıyla ilgili şu çalışmaya bakılabilir: Bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-Hasan 

el-Harakânî'nin Tasavvuf ve Şehitlik Anlayışı”, KAÜİFD, Kars, 2014, Sayı: 1, s. 135-168. 
37

 Onun sosyal sorumlukları yerine getirme tavsiyesiyle ilgili bilgi için bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-Hasan 

el-Harakânî'nin Nefsi Tezkiye Metodu”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, 

Literature and History of TurkishorTurkic, Ankara Turkey, Volume 9/2 Winter 2014, s. 1350-1355. Onun 

nefis tezkiyesine yaklaşımıyla ilgili bir çalışma için bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-Hasan el-Harakânî'nin 

Nefis Tezkiyesine Yaklaşımı”, Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi, Kars, 2014, C. 1, Sayı: 1, s. 1-32. 
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konulmuştur (zira Müslüman olmak sorumluluk almaktır). Ey civanmertler! Yük ağırdır, cehd 

edin (üstün gayret gösterin) ve yiğitçe davranın (cesur ve metanetli olun, İslâm’ı tebliğden 

asla vazgeçmeyin!)”38 demiştir. Bir başka sefer ise; “Âlim sabah kalkar ve ilmini artırmak için 

çabalar. Zâhid ise zühdünü artırma derdindedir. Ama Ebu’l-Hasan ise bir (insan) kardeşinin 

gönlüne yücelik (İslâm’ı) ulaştırma (Allah’ı doğru tanıtma, İslâmî değerleri doğru tebliğ ve 

temsil etme) derdindedir”39 demiştir. Görüldüğü üzere el-Harakânî yaratılışın gayesinin 

Hakk’a ve tüm insanlığa hizmet etme bilincinde bir âlim olarak her zaman İslâm’ı tebliğ 

görevinin şuurunda olmuş ve birlikte yaşama ahlâkını özümsemiş civanmertler yetiştirmeye 

gayret göstermiştir. 

 

el-Harakânî’nin sözleri incelendiğinde onun dünyadaki en önemli hedefinin Hz. Muhammed 

ve Sahâbe’nin yaptığı gibi İslâm’ı tebliğ olduğu anlaşılmaktadır.40 Nitekim o, sadece sözleriyle 

değil canıyla ve malıyla bu yolda olduğunu göstermiş ve bu idealini bir başka sefer şöyle ifade 

etmiştir: “Müminlerin organlarından (her) birinin aralıksız Yüce Allah (O’nun emir ve 

tavsiyeleri) ile meşgul olması gerekir. Ya O’nu kalbiyle anmalı ya da diliyle O’nu zikretmelidir.  

 

Ya gözle O’nun görmek istediğini görmeli, ya eliyle cömertlik yapmalı ya da ayağıyla insanları 

ziyaret etmelidir. (Yani; tüm insanların dert ve problemlerini dinlemeli, çözüm önerileri 

geliştirmeli, her konuda onlara yardım elini uzatmalı, karşılık beklemeden hizmet etmeli, 

daha sonra da onlara İslâm’ı anlatmalı ve Yüce Allah’ı tanıtmalıdır.) Veya başıyla (aklıyla, fikir 

ve düşünceleriyle) inananlara hizmette bulunmalıdır. Veyahut kesin bir inanç ile (elinden 

başka bir şey gelmiyorsa kabul olunacağına içten inanarak Yüce) Allah’a dua etmelidir. Ya da 

aklından (zihin ve düşünce dünyasında) marifete ulaşmaya (tefekküre devam edip Allah 

Teâlâ’ya yakın olmaya, fenâ mertebesine vasıl olmaya) çalışmalı veya her işinde ihlaslı 

olmalıdır. Ya da kıyâmet gününün çetin geçeceği konusunda tüm insanları uyarmalı (en güzel 

metotla emr-i bi’l-ma’ruf ve nehyi ‘ani’l-münker yapmalı)dır. Böyle bir kimsenin (yeniden 

diriliş gününde) kabirden başını kaldırır kaldırmaz kefenini sürte sürte cennete gireceğine ben 

kefilim.”41 “Her kim beni dost bilirse Hakk’ı sevmiş olur. Her kim Hakk’ı severse civanmertlerin 

(eğitim-öğretim amaçlı) sohbetine aralıksız devam eder. Her kim civanmertlerin sohbetine 

devam ederse Hakk’ın sohbetine devam etmiş olur, (zira bu dergâhta bulunanlar Yüce Allah’ı 

                                                 
38

 Attâr, a.g.e., s. 603. 
39

 Attâr, a.g.e.,s. 611, 632. 
40

 el-Mâide, 5/67, 92, 99; en-Nahl, 16/35, 82; en-Nûr, 24/54; el-Ankebût, 29/18; el-Yâsin, 36/17; et-Tegâbûn, 

64/12. 
41

 Ebu’l-Hasan Harakânî, Nûru’l-Ulûm, Haz.: Şenol Kantarcı, Ankara, 1997, s. 43. Ayrıca bkz. el-Harakânî, 

Nûru’l-Ulûm, Haz.: Çiftçi, s. 240. 
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tanırlar, O’nu bütün kalpleriyle severler ve tüm dünyaya O’nun adını duyurma bilincine 

ulaşırlar. Onların tek amaçları vardır; o da Hakk’ın rızasını kazanmaktır.)”42 “Fütüvvet ehli 

(gerçek civanmertler, müttakî kullar) cennete giden yolda değil, Allah’a giden (O’nun 

mağfiretini ve rızasını kazanmayı her şeyden önemli ve öncelikli gören kimselerin gittiği) 

yoldadır.”43 

 

el-Harakânî bütün bu sözleriyle müminleri Allah yolunda üstün gayret göstermeye davet 

etmekte, insanlara duyduğu engin şefkat ve merhameti ortaya koymakta ve İslâm’ın doğru 

tanıtılmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir. Çünkü el-Harakânî “kesret 

içinde vahdet/ çokluk içinde birlik” yani; farklı dil, din, ırk, renk ve mezhepten insanların bir 

arada barış ve huzur içinde yaşamalarına imkân sağlama/ çoğulcu bir toplum modeli 

oluşturma anlayışını44 Kur’ân45 ve Sünnet’ten ilham alarak etrafındakilere tavsiye etmiştir. 

Nitekim Kur’ân farklı dil ve renkteki insanların birbirlerini tanıyıp anlamalarını46 ve Yüce 

Allah’ın kudretini çok daha iyi idrak etmelerini istemiştir.47 Ayrıca müminlere farklı inanç 

mensuplarına en güzel model/ tanık olmalarını;48 böylece Yüce Allah’ın dinine hizmet/ 

yardım etmelerini emretmiştir.49 

 

İşte İslâm’ın bu iki temel kaynağının prensiplerini kendine rehber edinen el-Harakânî ve 

takipçileri “Horasan Erenleri”nin yetişmesinde büyük rol oynamış, onların izinden gidenler 

Selçuklu Medeniyetini inşa etmişlerdir.50 Aynı ilkeleri benimseyen Osmanlı Devleti de 

asırlarca geniş bir coğrafyada farklı din ve etnik kökenden insanı barış ve huzur içinde 

yaşatmıştır.51 Nitekim Sultan II. Mahmut (ö.1255/1839) Dârü’l-Aceze’yi inşa ettirirken üç 

                                                 
42

 Attâr, a.g.e., s. 611. 
43

 Attâr, a.g.e., s. 623. 
44

 Bu çoğulculuk/ plüralizm nedeniyle olsa gerek sufizmi, “kesreti fark etme ve vahdeti hissetme mesleği” olarak 

tanımlayanlar da mevcuttur. Bkz. Sayar, Kemal, Sûfî Psikolojisi, İnsan Yay., İstanbul, 2004, s. 45-46. 
45

 Farklı inanç mensuplarının bir arada, barış ve huzur içinde yaşayabileceklerine ilişkin âyetler için bkz. el-

Mümtehine, 60/8; el-Hucurât, 49/13. Ayrıca bkz. el-Mâide, 5/48; Yûnus, 10/99; eş-Şûrâ, 42/8; el-Enâm, 6/107; 

Hûd, 11/118; er-Râd, 13/31; el-Bakara, 2/253; en-Nahl, 16/9, 93; eş-Şuarâ, 26/4; es-Secde, 32/13. 
46

 el-Hucurât, 49/13. 
47

 er-Rûm, 30/22. 
48

 el-Hac, 22/78. 
49

 “…Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla bir kısmını defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, 

kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi 

(dini)ne yardım edenlere elbette yardım edecektir….” el-Hac, 22/40. 
50

 Şeker, Mehmet, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması, DİB Yay., Ankara,  1987, s. 148, 160. 
51

 Mesela Yahudiler Osmanlı Devletinde istedikleri bölgelere yerleşip istedikleri mesleği icra etme, seyahat 

yapma, inançlarını uygulama, eğitim ve kültür teşkilatlarını kurma ve yeni sinagoglar inşa etme gibi pek çok 

serbestliğe sahiplerdi. Osmanlı millet sistemi içinde genel olarak gayr-i müslimlere ve özel olarak Yahudilere 

kendi toplum bütünlüklerinden ve dinî-etnik kimliklerinden vazgeçmeksizin devletin siyasî ve ekonomik 

işleyişinde etkin rol oynama ve devlet kademelerinde üst düzey görevlere gelme imkânı tanınmıştı. Bkz. 
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mabedin yan yana yapılmasını emretmiş ve “Ben tebaamdan Müslümanları camide, 

Hıristiyanları kilisede ve Musevîleri de (ancak) havrada fark ederim; çünkü benim için 

aralarında hiçbir fark yoktur. Cümlesi hakkında muhabbet ve adaletim kavîdir ve hepsi benim 

hakikî evladımdır”52 diyerek “kesret içinde vahdete” çok güzel bir örnek vermiştir. Bu 

bakımdan Anadolu coğrafyasının “karşılıklı hoşgörü ve birlikte yaşama modeli” açısından 

dünyanın başka yerleriyle kıyaslanamayacak zengin örneklere sahip olduğunu söylememiz 

yanlış olmasa gerektir. 

 

Öte yandan el-Harakânî’nin başkalarının inanç ve düşünce özgürlüğüne saygı gösterilmesi 

tavsiyesi onun kendi inanç ve kanaatlerine bağlı olmadığı veya bütün inanç ve düşünceler 

karşısında “kayıtsız kaldığı” anlamına gelmemektedir. Zira onun insan sevgisi ve hoşgörü 

anlayışı “fikrî manada bir başıboşluk olmadığı gibi şahsiyetten de fedakârlık” değildir. Onun 

ortaya koyduğu birlikte yaşama modeli, “yanlışa sürekli göz yummak, doğruları söylememek, 

birilerine şirin görünme adına zulme sessiz kalmak” değil tam tersine “insanları kendi 

konumlarında oldukları gibi kabul etmek, onlarla yaşamaktan rahatsızlık duymamak, 

kusurlarına tahammül edebilmek, iletişimi koparmadan onlara iyi bir rol model olmak”tır.53 

Onun bu yaklaşımı sadece bir dinin farklı mezhep ve grupları için değil farklı dinler için de 

geçerlidir. Çünkü el-Harakânî tüm insanlara ulaşmayı ve onların gönüllerini fethetmeyi 

hedeflemektedir.54 Bu bakımdan onun çağrısının kendisine, cemaatine veya tarikatına değil 

hak din İslâm’a55 olduğu çok iyi bilinmeli ve onun bu yönü örnek alınmalıdır. 

 

Diğer taraftan hoşgörü, sadece hoşgörünün mümkün olabildiği “normal şartlar altında” 

geçerlidir. Savaş, zulüm ve baskının olduğu “olağanüstü durumlarda” hoşgörüden bahsetmek 

mümkün değildir. Nitekim el-Harakânî farklı dil, din, ırk, düşünce, mezhep ve inançtan 

insanlara karşı hoşgörülü olmayı tavsiye ederken “onların sergiledikleri tavırları esas almış ve 

buna göre hoşgörü anlayışını” şekillendirmiştir.56 Kin, nefret, öfke ve düşmanlık duygularıyla 

hareket edenlere karşı “silik, sönük, korkak, ürkek ve pasif bir tavır” yerine “dik, onurlu, 

                                                                                                                                                         
Gürkan, Salime Leyla, “Yahudilik”, DİA, İstanbul, 2013, XLIII, 193-194. Ayrıca bkz. Aydın, Mehmet, “Türk 

Toplumunda Dinî Hoşgörünün Temelleri”, SÜİFD, Konya, 1998, Sayı: 8, s. 7-17; Günay, Tümer, “Türklerin 

Dinî Tarihinde ve Kültüründe Çoğulculuk ve Hoşgörü”, EÜİFD, Kayseri, 1998, Sayı: 10, s. 49-68. 
52

 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., Ankara, 2003, XVII, 163. Ayrıca bkz. Kaynar, Reşat, 

Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara, 1954, s. 100-101. 
53

 Yazoğlu, Ruhattin, “Ebu’l-Hasan Harakânî’de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi”, KAÜİFD, Kars, 2014, Sayı: 1, s. 7-

8. 
54

 Yazoğlu, a.g.m., s. 8-9. 
55

 Allah katında yegâne geçerli din İslâm’dır. Bkz. Âl-i İmrân, 3/15, 19, 85, 102. 
56

 el-Harakânî'nin hoşgörü anlayışıyla ilgili şu çalışmaya bakılabilir: Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-Hasan el-

Harakânî’nin Sevgi, Şefkat, Merhamet ve Hoşgörü Anlayışı”, KAÜİFD, Kars, 2014, Sayı: 2, s. 81-116. 
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vakur, kararlı, ilkeli ve seviyeli bir duruş” sergilemiş, bu gibi kimselerin söz konusu olumsuz 

tutumlarını asla “hoş karşılamamış” ve onlarla mücadele etmekten de kaçınmamıştır. 

 

Bilindiği üzere Kur’ân müminlere düşmanlık etmeyen bir kâfirle/ müşrikle sıcak ilişki 

kurulmasını yasaklamamıştır.57 İslâm’ın bu dünyaya yönelik bir hedefi vardır, o da “fitneyi/ 

baskıyı/ zorbalığı/ din ve vicdan özgürlüğünün önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak” 

ve “dini sadece Allah’a ait kılmak”tır.58 Nitekim Kur’ân hiç kimsenin dine girmeye 

zorlanamayacağını59 ve farklı dinlerin kıyâmete kadar varlığını sürdüreceğini60 haber 

vermektedir. Bu bakımdan gayr-i müslimlere “savaş zamanı” gösterilmesi gereken nefret ve 

düşmanlık “normal zamanlarda gösterilirse” suçsuz tüm kâfirlerin canlarına kast edilmesi söz 

konusu olabilir.61 Şu halde, tüm insanlara sevgiyle yaklaşmak, “olağan ve olağanüstü 

durumlarda” sergilenecek tavır değişikliği konusunda bilinçli ve duyarlı olmak gerekmektedir. 

“Savaş ve zulüm zamanı” gösterilmesi gereken tavrı “normal zamanlarda da göstermek” 

hiçbir şekilde doğru değildir. Nitekim akıl ve muhakemeden yoksun kimi din adamı maalesef 

dinî metinleri yanlış yorumlamakta, insanları şiddete çağırmakta ve sürekli düşmanlıkları 

körükleyen bir dil kullanabilmektedirler. Oysa onların bu yaptıkları Kur’ân ve Sünnet’in 

ilkeleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Zira tüm dünyayı yaşanabilir bir mekâna çevirmek 

için zulüm ve haksızlıklarla mücadele etmek yerine teferruatla uğraşıp temel ilke ve 

öncelikleri ihmal etmek ve İslâm’ı insanlara yanlış tanıtmak doğru değildir. Bu bakımdan el-

Harakânî gibi lider şahsiyetleri manevî anlamda besleyen, yönlendiren ve kılavuzluk eden 

Kur’ân ve Sünnet doğru bir şekilde anlaşılmak zorundadır. Çünkü İslâm Medeniyetinin 

yeniden güçlü bir şekilde tarih sahnesindeki yerini alabilmesi ve karanlıklar içinde bocalayan 

insanların umudu olabilmesi ancak buna bağlıdır. 

 

Öte yandan el-Harakânî’deki engin hoşgörüden bahsederek onu sanki bir hümanistmiş gibi 

tanıtmak ve Kur’ân/ Sünnet’ten aldığı evrensel ilkeleri göz ardı etmek büyük bir yanlıştır. 

Çünkü onu bu yüksek manevî mertebelere/ derecelere ulaştıran temel prensipler Kur’ân ve 

Sünnet’in prensipleridir. Nitekim el-Harakânî bu kaynakları çok iyi bilmesi ve Sahâbe’nin 

yolundan gitmesi nedeniyle yaşadığı dönemin olaylarını doğru analiz etmiş, kendisiyle 

                                                 
57

 el-Mümtehine, 60/8-9. 
58

 el-Enfâl, 8/39. 
59

 el-Bakara, 2/256. 
60

 el-Mâide, 5/48; Hûd, 11/118. 
61

 Sülün, Murat, “Sevgi ve Nefret Bağlamında Kur’ân’a Göre Öteki -Kimi Sevip Kimi Sevmeyeceğiz?-”, 

İslâm’da Sevgi Temelinde Beşerî Münasebetler, -Tartışmalı İlmî Toplantı-, 16-17 Ekim, 2009, İstanbul, 

2010, s. 332. 
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görüşmeye gelen devlet adamlarına ufuk açıcı tavsiyelerde bulunmuş ve onlardan ideallerini/ 

hedeflerini çok büyük tutmalarını istemiştir. Kendisi ise dünyevî herhangi bir beklenti içinde 

olmaksızın müminlerin gönüllerini Allah sevgisiyle doldurma gayreti içinde olmuştur. el-

Harakânî ömrünü “tefekkürün,62 güzel ahlâkın, erdemin, dürüstlüğün, irfanın, adâletin, 

şefkatin, merhametin, hoşgörünün, birlikte yaşama hukuku ve ahlakının” önemini kavrayan 

civanmertler63 yetiştirmekle geçirmiştir. 

 

Eserlerinden ve kendisinden nakledilen sözlerden anlaşıldığına göre el-Harakânî, yaşadığı 

toplumu bu tür veciz sözleriyle irşat etmiş ve birlikte yaşama tecrübesine çok önemli katkılar 

sağlamıştır. el-Harakânî Yüce Allah’ı gönülden seven bir mürşid-i kâmil olarak insanların 

alkışına, takdirine, övgüsüne değil sadece Yüce Rabbin rızasına bakmış, dünyanın geçici 

güzelliklerine asla itibar etmemiş ve hiçbir zaman güç tutkusuna kapılmamıştır. Dergâhında 

yetişen ve öğretisini takip eden binlerce civanmert de onun gösterdiği yoldan gitmiş ve 

Kur’ân’da özellikleri anlatılan müttakî müminler olmaya çalışmışlardır. el-Harakânî kendisini 

ziyarete gelenlere ve öğretisini takip edenlere hayır dua etmiş ve onlardan da “günahlarının 

bağışlanması yönünde” dua talebinde bulunmuştur. O, böyle yaparak geride bıraktığı hikmet 

dolu sözleriyle ve yetiştirdiği talebeleriyle “ehl-i icâbetin İslâm’la tanışmasına vesile olmayı 

arzulamış”, böylece müstakbel mühtedîlerin hayır dualarında yer alarak amel defterinin açık 

kalmasına ve ahiretteki derecesinin daha da artmasına imkân sağlamaya çalışmıştır.64 

 

Sonuç olarak, el-Harakânî’nin öğretisi ve birlikte yaşama tecrübesine sağladığı katkılar 

bilindiğinde “farklılıkları ötekileştirmek ve muhtelif etnik kökene mensup insanlara ayrımcılık 

yapmak” söz konusu olamayacaktır. Böyle bir şuura sahip olabilmek için yapılması gereken 

şey farklılıkları Yüce Allah’ın varlığının ve birliğinin bir âyeti/ delili/ işareti olarak görmek,65 bu 

                                                 
62

 el-Harakânî’nin tefekküre verdiği önemi gösteren bir çalışma için bkz. Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu'l-Hasan el-

Harakânî'nin Tefekkür Anlayışı”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic, Ankara, Turkey, Volume 8/8 Summer 2013, s. 2053-2071. 
63

 Türkçe’de “alperen, eren veya erenler”; Arapça’da “ricâlullah, fetâ”; Farsça’da ise, “merd-i Hüdâ, merdân-i 

Hudâ veya civanmerd” diye isimlendirilen bu kimseler hamâsî ve dini hisleri mükemmel şekilde kaynaştıran 

gezgin mücâhid/ dervişlerdir. Bu itibarla, civanmert kavramının içinde cihat fikrinin mündemiç olduğu 

anlaşılmaktadır. Bkz. Çiftçi, a.g.e., s. 69. 
64

 el-Harakânî’nin dua anlayışıyla ilgili şu çalışmalara bakılabilir: Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu’l-Hasan el-

Harakânî'nin Öğretisini Takip Edenlere Yaptığı Özel Dualar Üzerine Bir Değerlendirme”, Kafkas Üniversitesi 

Harakani Dergisi, Kars, Yıl, 2014, Cilt, 1, Sayı: 2, s. 35-68; Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu’l-Hasan el-

Harakânî’nin Dualarında Üzerinde Durduğu Ana Temalar”, KAÜİFD, Kars, 2015, Sayı: 3, s. 88-109. 
65

 “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) 

delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler (anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar) için elbette ibretler 

vardır.” Rûm, 30/22. “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 

tanımanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok 

sakınanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.” el-Hucurât, 49/13. 
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zenginlikleri koruma ve yaşatma noktasında duyarlı olmak, hoşgörüyü ve empatiyi 

içselleştirmiş bireyler yetiştirmeye özen göstermektir. Nitekim bir kilimin desenlerinin/ 

renklerinin farklı olması o kilim için bir noksanlık değil tam tersine birlikteliğin oluşturduğu 

ahenk, uyum ve armoninin güzel bir yansımasıysa aynı şekilde farklı dil, ırk ve renkten 

insanların oluşturduğu dünyanın da ahenk ve uyum içinde olabilmesi için farklılıkların bir 

zenginlik olarak görülmesi ve yaşatılması şarttır/ elzemdir. 

 

SONUÇ 

 

Bu tebliğde ulaşılan sonuçları şu şekilde ifade etmemiz mümkündür: 

 

Ebu’l-Hasan el-Harakânî büyük bir âlim ve mutasavvıftır. Onun söz ve davranışlarının 

temelinde Yüce Allah’a olan sağlam ve sarsılmaz imanının muharrik gücü vardır. Onu manevî 

anlamda besleyen, yönlendiren ve kılavuzluk eden Kur’ân-ı Kerim ve Sahih Sünnet’in şaşmaz 

ilkeleridir. Her çağda el-Harakânî gibi örnek müminlerin yetiştirilebilmesi için söz konusu 

kaynakların doğru şekilde anlaşılması, yorumlanması, hayata aktarılması ve “model bir İslâm 

toplumunun inşa edilmesi” bir zorunluluktur. 

 

el-Harakânî’nin sözleri incelendiğinde Kur’ân ve Sünnet’i çok iyi bildiği ve tasavvufî konularda 

derinleşmiş tahkik ehli bir sûfî olduğu anlaşılmaktadır. Onun öğretisinde bulunan sevgi, 

şefkat, merhamet, hoşgörü, birlikte yaşama hukuku, barış, adalet, kardeşlik, hakkaniyet vs. 

işaret edilip, beslendiği kaynaklardan aldığı ilham ve ilkelerin göz ardı edilmesi ve onun 

“sanki bir hümanistmiş” gibi tanıtılması doğru değildir. 

 

el-Harakânî öğrencilerini dinî, insanî ve ahlâkî konularda yetiştirirken Hz. Peygamber’in 

“Ashâb-ı Suffe” ile yaptığının benzerini yapmış, sürekli talebelerinin eğitimiyle ilgilenmiş ve 

hocalarından öğrendiklerini civanmertlerine aktarmıştır. O, öğrencilerinin önüne daima 

büyük hedefler koymuş, ufuk açıcı sözler söylemiş ve yaşantısıyla onlara iyi bir rol model 

olmuştur. 

 

el-Harakânî toplumdan hiçbir zaman kopmamış, bir köşeye çekilip “sırf kendini düşünerek” 

nafile ibadetlerle meşgul olmamış, dini, ırkı, rengi ve mezhebi ne olursa olsun tüm insanların 

sorunlarıyla ilgilenmeyi ve onlara İslam’ı tebliğ etmeyi kendisine vazife edinmiştir. O, 
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önyargıya dayalı dışlayıcı ve ötekileştirici tavırları şiddetle reddetmiş, farklılıklara saygıyı ön 

plana çıkartmıştır. 

 

el-Harakânî ömrü boyunca insanların Yüce Allah’ı tanımaları, O’nu bütün kalpleriyle 

sevmeleri ve O’ndan başkasına kulluk etmemeleri için uğraşmıştır. Onun düşüncesine göre 

her mümin Yüce Allah’a büyük bir sevgiyle bağlanmalı, gönlünde İslâm’a ve tüm insanlığa 

hizmet ideali bulunmalıdır. 

 

İslâm’ı gönülden özümseyen el-Harakânî sadece Anadolu’nun, Balkanların ve Kafkasların 

değil, aynı zamanda Hindistan bölgesinin de İslâmlaşma sürecine ve “birlikte yaşama 

kültürüne” engin düşünce ve fikirleriyle katkı sağlamış, İslâm’ı temsil, tebliğ ve yeryüzünde 

barış ve adaleti tesis etme görevinin farkında olmuştur. Dolayısıyla onun Kur’ân ve 

Sünnet’ten ilham alarak geliştirdiği evrensel öğretilerden dersler çıkarmak, birlikte yaşama 

tecrübesine sağladığı katkıları bilmek ve bunları tüm dünyaya duyurmak her erdemli insanın 

bir ödevidir. 
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