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Özet 

Gönlü insan sevgisi ile dolu olan, tasavvufta fenâfillâh anlayışına sahip 

bulunan Ebû’l-Hasan el-Harakânî (352/963-425/1033) İran’ın tarihî 

Horasan bölgesinde yaşamış bir sûfîdir. Ömrünün son yıllarında, 

dervişleriyle birlikte fetih ordusunun manevî komutanı olarak Kars 

civarına gelmiş, şehit düşerek Kale eteklerine gömülmüştür. Allah, 

peygamber ve sahabe yolunu izleyen bu sûfînin, 1590’lı yıllarda, Kars 

Kalesi’nin imarı sırasında kabri ortaya çıkarılarak adına cami ve türbe 

yapılmıştır. Harakani’nin bizzat kendisinin telif ettiği bir eserinin varlığı 

bilinmemektedir. Ancak söz ve menkıbeleri daha sonra bazı müritleri ve 

bazı tezkire yazarları tarafından kaleme alınmıştır. Yazılı kaynaklar bize 

Harakânî’nin din sevgisi yanında insan sevgisi ile dolu olduğunu 

göstermektedir. Bu makalede, Kars’taki keşfinden beri kabri ziyaret yeri 

olan ve halkın gönlünde taht kuran bu zatın ‘neden bu kadar çok sevildiği’ 

sorusunun cevabı aranacaktır. 

Anahtar kelimeler: Harakânî, Sûfî, Tasavvuf, Halk, Sevgi, Kars. 

 

THE FORMULA OF LOVE IN THE HARAKÂNÎ’S THOUGHT 

 

Abstract 

Abu’l-Hasan al-Harakânî who is complately full of human love has 

fenâfillâh understanding is lived in Khorasan region of Iran a Sufis. After 

fifty years of age, joining the army with the conquest of the dervishes, come 

around Kars, fallen and was buried in the foothills of the castle. Extremely 

nice people that are full of people with the love of God, followed the path of 

the Prophet and the Companions. At the end of the sixteenth century the 

tomb removed during the reconstruction of the city castle made on behalf 

of the mosque and the Tomb. The existence of a copyrihgt work himself was 

not known. Although he didn’t have any books or written copy his oral 

sentences and short advising stories were put into written from by some 

Tazkira writers and some one who loves him soon after his death. Written 

sources tell us Harakani next to the love of religion is ‘filled with the love 
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of people' shows that. In this article, since then the hearts of the people who 

visit the place and this self, 'Why are you so loved' and the answer shall be 

required. 

Key words: Harakânî, Sufî, Sufism,  Folk, Love, Kars. 

 

GİRİŞ 

Büyük adamlar, büyük dağlara benzer. Ağrı, Erciyes, Süphan Dağı gibi… 

Dört ana yönden bakınca dört ayrı manzara görürsünüz. Fakat hepsi de aynı dağın 

görüntüleridir. Dört ana yönü ara yönlerle sekize çıkarıp fotoğraflarını çekseniz 

yine farklı manzaralar görürsünüz; ama hepsi de bir dağın farklı görüntüleridir. 

Kars Kalesi de öyledir; güneyden başka, kuzeyden başka, doğudan ve 

batıdan farklı gözükmekte, ama hepsi de Kale’den birer manzaradır. Bu Kale’nin 

eteklerinde şehit düşmüş, şahadetine gök, yer, toprak ve eşyanın şahit olduğu 

Şeyh Ebu’l-Hasan Harakânî (ö. 425/1033) de öyle, dağ gibi büyük bir şahsiyet 

olduğu için, herkesin kendi zaviyesinden anladığı ve anlattığı birçok Harakânî 

bulunmaktadır. Harakânî Vakfı başkanı bir sohbetinde, “Herkes kendi 

düzeyinden bakıyor; gördüğü, kendi idrakine sığandır. O, idraki çok fazla aşmış 

bir zatı, anlamak güçtür.”1 demektedir. Binâenaleyh, anlamak zor olunca, 

anlatmak da zor olacaktır. 

“Şeyh uçmaz, mürit uçurur”2 sözünden hareketle, Ebu’l-Hasan 

Harakânî’yi, kendine nispet edilen sözlerden hareketle anlatacağız. Ama burada 

asıl sorumuz şu olacak: “Aradan asırlar geçmesine rağmen bu zat, neden bu 

kadar seviliyor?” 

Tasavvuf şeyhleri genellikle ellerine kalem alıp kitap yazmazlar. Onlara 

göre sohbet, yazıdan üstündür.3 Konuştuklarını müridleri not ederler.4 

Harakânî’ye nispet edilen Nûru’l-Ulûm adlı eserin elimizdeki nüshası, bu 

kitaptan seçmeler şeklindedir.5 Seyr u Sulûk Risâlesi ise bu yolun sâlikleri, yani 

                                                 
1  Yavuz Selim Uzgur, Anadolu’nun Kalbi: Harakanî, Hazırlayan: S. Yalsızuçanlar, İstanbul, 

2012, s. 34. (Kaynaklar ilk geçtiğinde tam adıyla, sonra soyadı ya da tanınan adıyla verilmiştir.) 
2  Türk Atasözleri ve Deyimleri, M.E.B., I-II, İstanbul, 1971, II/346. 
3  Hasan Çiftçi, Şeyh Ebû’l-Hasan Harakânî I, Kars: Şehit Ebû’l-Hasan Harakânî Derneği 

Yayınları, Kars, 2004, s. 40; Ayrıca bkz. s. 43, 48, 79-80, 173; Peygamberin varisi odur ki, peşi 

sıra gider; o değildir ki, ömrünü sadece kâğıtların yüzünü karalamakla geçirir. s. 81. 
4  Bir öğrenci, ilahiyat hocası Dr. Mustafa Çuhadar’a ‘Niçin kitap yazmıyorsunuz?’ diye 

sorduğunda ‘Sizi yazıyoruz ya’ cevabını vermişti. 
5  Şenol Kantarcı, Nûru’l-Ûlum, Ebû’l-Hasan Harakânî Derneği, Kars, 1997, s. 21, 97; Çiftçi, s. 

173, 185, 199, 215. 
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mürîdler için yazılmış bir rehber konumundadır.6 Ancak Attar’ın Tezkire’sinde7 

yeterli denecek ölçüde bilgiler bulunmaktadır. Tasavvuf Edebiyatı’nda önemli bir 

yeri olan ve Harakânî ile aynı çağda yaşayan Kuşeyrî’nin (ö.986/1072) kendisini 

ziyaret ettiği, yanında dilinin tutulduğunu söylediği halde,8 Harakânî’den hiç 

bahsetmeyişi konusunda, Çiftçinin kendi çağdaşlarını tasvip etmeyişine 

bağladığı yoruma9 katılıyoruz. Nitekim hadis tenkit metoduna göre, tarafsız 

olmayanın cerhi (tenkidi) kabul edilmez. Çünkü aynı çağda yaşayan insanlar 

çoğunlukla birbirini çekememe duygusu taşır10 şeklinde, genel bir kabul vardır. 

Asıl adı Ali olan Ebu’l-Hasan, hayvancılık ve tarım toplumunda yaşayan 

her insan gibi, gençliğinde hayvan otlatır11, zamanın geçerli mesleği “eşekle yük 

taşıyarak”12, geçimini sağlar13, çiftçilik-çapacılık yapar14, çamur karıp duvar 

örer15, dağa gidip odun toplar.16 Evlenir, çoluk-çocuk sahibi olur. Hakkında 

anlatılanlar doğruysa, geçimsiz bir karısı vardır; onunla imtihan olur.17 Elini, 

dilini, gözünü, gönlünü düzeltmek için 40 yıl didinir18, taşı yastık edinir. 

Yine kendi ifadesiyle, yılanın kavından sıyrıldığı gibi nefsaniyetinden ve 

benliğinden sıyrılır.19 Eşini boşamaz ama dünyayı üç talakla boşar.20 Rızkının 

Allah’a ait olduğunu yakinen bilmedikçe işten el çekmez. Yetmiş üç yıldır yaptığı 

ibadeti az görür21 ve halkı irşad etmeye devam eder. 

                                                 
6  Ebu’l-Hasan Harakânî, Seyrü Sülûk Risâlesi, Çev. Mustafa Çiçekler, der. Sadık Yalsızuçanlar, 

İstanbul, 2006, s. 24. 
7  Feriduddin Attar, Evliyâ Tezkireleri, Çev. Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007. 
8  Hucvirî, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfu’l-Mahcûb, Hakikat Bilgisi, nşr. S. Uludağ, Dergâh 

Yayınları, İstanbul 1982, s. 268; Çiftçi, s. 16, 69. 
9   Çiftçi, s. 110. 
10  Abdülhay b. Muhammed Leknevî, er-Ref' ve't-Tekmil fi'l-Cerh ve't-Ta'dil, thk. Abdülfettah Ebû 

Gudde, Mektebetü'l-Matbuâti'l-İslamiyye, Haleb, 1968, s. 260, 263. 
11  Çiftçi, s. 280, 32; Kantarcı, s. 11. 
12  Sem’ânî, İbn Mansur, El-Ensâb, I- II, Dâru’l-Cinân, Beyrut, 1988, II/ 347. 
13  Çiftçi, s. 32; Kantarcı, s. 12. 
14  Attâr, s. 592, 593; Çiftçi, s. 33-34. 
15  Çiftçi, s. 34. 
16  Çiftçi, s. 55. 
17  Herkesin sayıp sevdiği Ebu’l-Hasan’ı, hanımı hiç önemsemez. Ziyarete gelen kişilere kötüler. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Attar, s. 597; Kantarcı, s.12; Çiftçi, s. 49-58, 145, 283-284. Bu durum 

atasözlerimizde geçen “Ev danası öküz olmaz” sözündeki psikolojiyi yansıtmaktadır. 
18  Attar, s. 630; Çiftçi, s. 247, 253-254. 
19  Attar, s. 612. 
20  Attar, s. 599; manevî şeyhi Bâyezid anlatır: İbrahim (a.s.), eşi Sara’dan Allah’a şikâyet edince 

‘yaşamak için Sara ile idare et’ buyurdu; ‘Sara’yı boşa’ buyurmadı. Çiftçi, s. 269; Kantarcı, s. 

65. 
21  Attar, s. 620; Çiftçi, s. 31. 
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Görünen o ki, eğitimci bir sûfî olarak “Şeyhin müritlerine karşı güler yüzlü 

olması, müridin yanlışlarını tenhada söylemek gerektiği, zengin-fakir mürid 

ayrımının yapılmaması, mürid sayısında kemiyet değil keyfiyetin önemli olduğu, 

müridlerini kendi öz evlatları gibi sevmesi gerektiği”22 gibi düşünceleri, onun 

sevilmesini sağlayan sebeplerdendir. 

Harakânî, incinse de incitmez.23 Çünkü “Bir mümini incitmeden sabahtan 

akşama varan bir kimse, o gün akşama kadar Peygamber’le (s.a.s.) yaşamış olur. 

Eğer mümini incitirse Allah onun o günkü ibadetini kabul etmez.”24 Bütün bunlar 

yüce değerlerdir. Ama üzerinden bin yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, 

bilen/tanıyan herkes tarafından sayılmaya /sevilmeye yeterli midir? Bu işin sırrı 

nedir? Bunu, Ebu’l-Hasan Harakânî’nin yaşadığı hayatı ve söylediği sözleri 

izleyerek belirleyeceğiz. 

Belki de Harakânî’nin bu kadar çok sevilmesinin en başta gelen sebebi, 

onun insanları seviyor olmasıdır denilebilir. Nitekim bir duasında: Allah’ım, eğer 

bu dünyada, senin yaratıklarına karşı benden daha şefkatli bir kimse bulunursa, 

o vakit ben kendimden utanç duyarım25 der. Bu mertebeye ulaşması kolay 

olmamıştır. Yukarda belirttiğimiz gibi, elini, dilini, gözünü, gönlünü 

düzeltebilmek için 40 yıl didinmiştir. Tasavvuf’ta fenâ fillah26 olarak bilinen 

seviyenin anlatımından sonra, kendi ifadesiyle: “Öyle bir yere ulaştım ki, fikir; 

hikmet, dosdoğru yol ve halka karşı şefkat haline geldi. Onun yaratıklarına karşı, 

kendimden başka müşfik birini görmedim. O zaman dedim ki, keşke bütün halkın 

yerine ben ölsem de halk ölüm yüzü görmese! Keşke bütün halkın hesabı benden 

sorulsa da kıyamet günü onların hesap vermeleri gerekmese! Keşke tüm halkın 

azabını bana çektirse de onların cehennemin yüzünü görmeleri gerekmese!”27 

Der. 

Yaşadığı tarihte, bulunduğu coğrafyada insanları gözlemler ve der ki: 

“Dünyada âlimlik ve kulluk taslayan niceleri var. Fakat sana faydalı olan, her 

gün akşama kadar halkın beğendiği, her gece sabaha kadar da Hakk’ın beğendiği 

işte olmaktır.”28 Bu yüzden Hakk’ın rızasını kazanmanın yolunu, yukarıda 

                                                 
22   Harakânî, s. 82-83. 
23  Attar, s. 628, 631. 
24  Attar, s. 628. 
25  Çiftçi, s. 247. 
26  “Kulun, beşeri vasıflardan ve aşağı arzulardan sıyrılıp İlahî vasıflarla donanmasıdır.” Süleyman 

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı, İstanbul, 2012, s. 134. 
27  Attar, s. 606. 
28   Harakânî, s. 81. 
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geçtiği gibi, halka karşı şefkat olarak gösterir. “Harakânî için insaniyetçi 

düşünür; öğretisine de insaniyetçilik demek istiyoruz. İnsaniyet sözcüğünden 

türetilen bu deyimler, hümanizm ve hümanist deyimlerinden hem daha kapsamlı, 

hem de Harakânî’ye ve öğretisine daha uygundur.”29 

Harakânî, insanlar tarafından bu kadar çok sevilmenin sırrını nasıl 

bulmuştur? Şimdi bu sorunun cevabını bir hadîs-i şerif yardımıyla bulmaya 

çalışacağız. 

1- DÜNYAYA SAHİPKEN DÜNYALIKTAN UZAK DURMAK 

Ahiret inancı, nazariyede ahireti tercih etmeyi gerektirse de, pratikte o 

kadar kolay değildir. Bu yüzden takvâ sahibi müminler tarif edilirken “yakîn”30 

sahibi olarak nitelenir. Dünyalık elde etmeden dünyalığa boş vermek önemli 

değildir; ama dünyalığa sahipken dünyalık şeylerden uzak durmak, erdemdir. 

Yani yoksul iken varlığı önemsememek her kişinin; varlıklı iken dünyalığı 

önemsememek ise er kişinin kârıdır. 

Harakânî, ‘hedeflerin en güzeline kilitlenen kişilerden biridir. Kur’an-ı 

Kerim’de bildirildiğine göre “Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş cinsinden 

birikmiş hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünya zevkleri 

insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bunlar dünya hayatında tadılabilir ama 

‘hedeflerin en güzeli’ Allah katında olanıdır.”31  

Harakânî, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeker: “Her gece akşam 

namazında Allah’ın huzurunda nefis muhasebesi yapmazsam o gece rahat 

edemem.”32 der. 

“Harakânî’nin Münâcâtı”33 diye bilinen dua, aslında insanoğlunun hayat 

hikâyesidir. Burada dile getirilenlerin hepsi Ebu’l-Hasan’dan çok insanoğlunun 

                                                 
29  Yazoğlu, Ruhattin, “Ebu’l-Hasan Harakânî’de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi”, Ebu’l-Hasan 

Harakânî, Harakanî Vakfı Yay., Kalkan Matbaacılık, Ankara, 2012, s. 25-26. 
30  Bakara, 2/4; tasavvufta yakîn, ‘şüpheye düşmeyecek’ derecede bilgi sahibi olmak demektir. 

İlme’l-yakîn, delille elde edilen bilgidir. Ayne’l-yakîn, keşif ve ilhamla elde edilen bilgidir. 

Hakka’l-yakîn, apapaçık bilgi olup müşahede ile elde edilir. Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî 

Risâlesi, Hazırlayan: Süleyman Uludağ, Dergâh, İstanbul, 1991, s. 219-220; ayrıca bkz. 

Uludağ, Tasavvuf Terimleri, s. 386. 
31  Âli-İmrân, 3/14. 
32  Attar, s. 603. 
33“  Allahım! Beni vücuda getirdiğinde aç mideyi bana yoldaş ettin, doğunca açlıktan ağlıyordum. 

Kundağa koyduklarında rahatladığımı sandım; elimi ayağımı bağlayarak beni yordular. 

Akıllanıp konuşunca rahatlarım dedim beni bir öğretmene verdiler. Terbiye sopasıyla anamdan 

emdiğimi burnumdan getirdiler; korkar oldum. Onu aşınca şehvetin azgınlığına musallat ettin. 

Zina korkusuyla bir kadınla evlenince çocuklar verdin, onların yiyeceği /giyeceği endişesiyle 
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hayatıyla örtüşen şeylerdir. Ebu’l-Hasan, dinin emirlerine o kadar bağlıdır ki bir 

kadınla evlenmesini bile, zina korkusuna bağlamaktadır.34 

Bu makalede kullanacağımız hadisin anahtar kelimesi olan zühd (زهد)” 

“Özellikle dinde, her şeyde zahid adam zahide kadın denildiğinde ikisi de, arzusu 

az olandır.”35 

Darimî’den (ö.225/869) rivayetle İmran, bir gün Hasan Basri’ye 

(ö.110/728) bir konuda ‘Fukahâ böyle diyor’ dediğimde bana: ‘Vay sana! Sen 

hiç fakîh gördün mü? Fakîh, dünya konusunda zahid/isteksiz ahiret konusunda 

istekli, dinin buyruklarında basiretli, Rabbına kulluğa devam edendir’ cevabını 

verdi. 36 Gazalî’den (ö.505/1111) rivayette ise ‘Fakihler senin fetvalarına karşı 

çıkıyorlar?’ diyen birine “Sen hiç fakih gördün mü? Fakih dediğin dünyayı 

arkada bırakıp ahirete yönelen zahid, dinini görüp gözeten, Rabbine ibadete 

devam eden, Müslümanların hak, hukukuna dokunmayan, onların malını 

yemekten kaçınan, halka öğüt veren, samimi kimsedir.’ cevabını verdi. Ancak 

‘dinin meselelerini ezberleyen/ bilen ve fetva verenden bahsetmedi” dedikten 

sonra fıkhın fetvalarla ilgisi olduğunu ancak eskilerin fıkha ‘ahiret ilmi’ 

dediklerini ekler.37 Nitekim Ali el-Kârî (ö.1014/1605) Taberânî (ö.360/970) 

geçen 38(َويُْلِهُمهُ ُرْشَده) = ‘Ona iyiyi, güzeli, doğruyu buldurur’ rivayeti bunu 

destekler’ demiştir.39Arapça da soğuk ve ilgisiz davranmak, rağbet etmemek, yüz 

çevirmek anlamlarına gelmektedir. Tasavvufta ise ahirete yönelmek için 

dünyadan el-etek çekmek, elde olan mala gönülde yer vermemek gibi anlamlar 

taşır.40 

                                                 
ömrümü bitirdin. Onu aşınca ihtiyarlıkla organlarımı hasta ettin. Ölünce rahatlarım dedim; 

ölüm meleğine tutsak ettin. Karanlık bir mezara konunca sorgucu melekler geldiler. Allah’ın, 

‘Milletin kimdir?’ sorusundan kurtulunca beni tekrar dirilttin. Pişmanlık defterimi elime verdin, 

oku dedin. Allah’ım, benim kitabım, bu söylediklerimdir. Bunlar yüzünden sana gereğince 

ibadet edemedim. Beni bağışlamaktan seni alıkoyan nedir?”, Çiftçi, s. 319-320. 
34  Çiftçi, s. 319. 
35   Halil b. Ahmed, Ebû Abdurrahman Halil b. Ahmed b. Amr Ferahidî, Kitâbü'l-Ayn, thk. Mehdi 

Mahzumî- İbrâhim Samerraî, Mektebetü’l-Hilal, I-VIII, y.y. t.y. IV/12. 
36   Darimî, es-Sünen, Mukaddime 29 (I/76); Gazalî, Ebu Hamid, İhya’u Ulumi’d–Din, Daru’l-

Marife, I-IV, Beyrut, t.y., I/32. 
37  Gazali, Ebu Hamid, İhya’u Ulumi’d-Din, Daru’l-Marife, I-IV, Beyrut, t.y., I/32. 
38  Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, XIX/340; Ayrıca yukarda ikinci birleşik metin olarak verdiğimiz 

İbn Ebî Şeybe (el-Kitâbü'l-Musannef, VI/240, VII/165) ve Bezzâr (Müsned, V/117) rivayetleri 

de aynıdır. 
39   Ali el-Kârî, Ebü'l-Hasan, Nureddin Ali b. Sultan Muhammed, Mirkatü’l-Mefatîh Şerhu 

Mişkâti’l- Mesâbîh, Dârü’l-Fikr, I-IX, Beyrut, 2002, I/283. 
40  Uludağ, Tasavvuf Terimleri, s. 397. 



Mustafa IŞIK / Harakani Quarterly 1-2014, 91-108 | 97 
 

 

Acaba Harakânî bu zühdün neresindedir? 

Anlatıldığına göre, “Küçücük bir bağı vardı. Burasını bir kere belledi, 

gümüş çıktı, bir kere daha belledi, altın çıktı, bir defa daha belleyince inci ve 

mücevherat çıktı. Bunun üzerine dedi ki: “Ya Rab! Beni bununla avutma. Ben 

dünyayla senden yüz çevirmem!”41 Bu olayı sembolik anlatım olarak benimsesek 

bile bu hâdiseye uygun düşen bir başka sözünde der ki: “Gözümü meşgul etmek 

için yeryüzünün bütün hazinelerini önüme serdiler. ‘Buna, böyle şeylere kananlar 

aldansın’ dedim.”42 

Dünya-ahiret konusunda Harakânî’nin felsefesi şu sözünde ifadesini bulur: 

“Dünya peşinde koştuğun sürece dünya senin padişahındır, ondan yüz çevirince 

sen ona sultan olursun.”43 Dünyayı terk etmek, gündeminin birinci maddesi 

gibidir. Müritlerini eğitirken bu hususla alâka kurabilmek için, hemen her şeyi 

vesile edinir. Meselâ, seyr u sulûk denilen tarikat yolunun esaslarına 

baktığımızda, mürid olmanın şartı, “malını kurban etmek” ile başlamaktadır. Var 

olan malını üçe bölen mürid, kurban eti dağıtır gibi, onun bir kısmını ailesine, bir 

kısmını yakın akrabaya, bir kısmını da şeyhin huzuruna getirmelidir.44 

Dervişliğin ‘hırka giyme’ aşamasında, hırkayı bir ‘adam’ gibi düşünür. 

Onun imanı, namazı, guslü ve kıblesi vardır. Hırkanın guslü ise ‘dünyayı terk’ 

kavramıdır.45 Yani “Zühd” denilen kavramdır. 

Yolun Esaslarını anlatırken ‘seccâde = (سجادة)’ kelimesinin Arapça aslında 

beş harf (sin-cim-elif-dal-yuvarlak te) olduğunu söyledikten sonra dördüncü harf 

olan “d = dal = د ” harfinin anlamının Dünyayı gözden çıkar; onu üç talakla boşa 

demek olduğunu söyler.46 Konu yine zühd kavramına getirilmektedir. 

Tarikatın hükümleri kaçtır? Sorusunun cevabı ‘altı’dır; bunların üçüncüsü 

‘zühd’, yani dünyalıktan el çekmek; dördüncüsü ‘takvâ’, yani olabildiğince 

yasaklardan kaçıp buyrukları yapmak, beşincisi ‘kanaat’47, yani açgözlülük 

etmemektir. Bütün bunlar dünyalığa boş vermenin, yani zühdün çeşitli 

yöntemleridir. 

                                                 
41  Attar, s. 593. 
42  Attar, s. 608. 
43  Attar, s. 622. 
44   Harakânî, s. 26. 
45  Harakânî, s. 38. 
46  Harakânî, s. 42. 
47  Harakânî, s. 46. 
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Tarikatın gerekleri kaçtır? Sorusunun cevabı, ‘beş’tir; bunların 

dördüncüsü ‘dünyayı terk etmek’tir.48 

Dervişlik dünyasında özel bir yeri olan ‘Kalender = (قلندر)’ kelimesinin her 

harfinin (kaf-lam-nun-dal-ra) sembolik bir anlamı vardır; “d = dal= د” harfinin 

anlamı “dünyayı boşamak”49 demektir. Dünyaya sahip olduğu halde dünyalıktan 

uzak durur. Kendi ifadesiyle, “Öyle bir kudretim var ki, eğer siyah bir abanın 

Rum dîbası olmasını istesem öyle olur. Şükürler olsun aşkın ve mukaddes Allah’a 

ki, hakiki hal hem de öyledir. Yani gönlümü dünya ve âhiretten alıyor, Allah’a 

götürüyorum (bu gücümü ancak bu işte kullanıyorum.)”50 der. 

Harakânî, sıra dışı bir insan olup, dini yaşama konusunda herkese 

benzemez. Nitekim bir yakarışında, “Kullarından bazısı namazı ve orucu, bazısı 

haccı ve gazayı, bazısı ilmi ve seccadeyi seviyor. Yalnızca senin için yaşayıp seni 

sevdiğim için, bana kapıyı aç.”51 Diye dua eder. 

Tekkesinin kapısında yazılı olduğu söylenen “Her kim bu eve gelirse 

ekmeğini verin ve adını/dinini sormayın; zira Ulu Allah’ın dergâhında ruh 

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

layıktır”52 cümlesinde, içinde bulunduğumuz XXI. asırda bile ulaşılamamış olan 

derin bir insan sevgisi mevcuttur. 

II- İNSANLARIN SAHİP OLMAK İSTEDİĞİ ŞEYLERE 

SAHİPKEN ONLARDAN UZAK DURMAYI TERCİH ETMEK 

Harakânî’nin ahireti dünyaya tercih edişi53 dünyalığı olmadığından değil, 

yaşadığı hayat tarzının gereğidir. “İnsanlar Allah ve ekmek diyor. Bazısı önce 

ekmek ve sonra Allah diyor. Bense ekmek değil Allah, su değil Allah, hiç bir şey 

değil yalnızca Allah diyorum.”54 sözü onun hayat felsefesini dile getirir. 

“Dervişlik nedir?” sorusuna, “Civanmertlik, üç çeşmeli bir deryadır: Biri 

cömertlik, ikincisi şefkat, üçüncüsü de halktan doymuş olup Hakk’a muhtaç 

olmak.”55 Cevabını vermiştir. 

                                                 
48  Harakânî, s. 47. 
49  Harakânî, s. 48. 
50  Attar, s. 602. 
51  Attar, s. 616; Çiftçi, s. 45. 
52   Kantarcı, 15; Çiftçi, s. 21; Bu sözün anlamını ‘tanrı misafiri’ ile ilgili sözlerinin içinde bulmak 

mümkündür. Bkz. Çiftçi, s. 251. 
53  Duhâ, 93/4. 
54  Attar, s. 614. 
55  Attar, s. 622; Kantarcı, s. 33; Çiftçi, s. 220. 
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Dünyalığa sahip olduğu halde dünyaya boş vermek anlamında cömert 

olmak, en önemli erdemlerden biridir. Cömertliğin tersi olan cimrilikten de 

kaçınmayı önerir: “Allah dört şeyle kula hitap eder: Beden, kalp, mal ve dil. 

Bedeni hizmete ve dili zikre versen bile, kalbini ona verip malla cömertlik 

yapmadıkça bu yolda mesafe alamazsın.”56 Müritlerine, Yolun Esasları’nı 

anlatırken, saçtan kesilen üç telden üçüncüsünün sembolik anlamı, nefisteki 

cimriliğin atılmasıdır. “Cimrilik dalı kesilir, yerine hakikat tohumu ekilir.” der.57 

Yani boşluk bırakılmaz. 

Yolun Esasları’ndan biri de kuşak bağlamak olup, tasavvufta sağlam 

durmayı ifade eder. Kuşak, beş veya yedi defa dolandırıldıktan sonra bağlanır. 

Birinci dolandırma, cimrilik bağını gönülden çıkarıp atma ve cömertliği 

yerleştirmenin sembolik anlatımıdır.58 

Ona göre, müminin organlarından birinin daima Allah’la meşgul olması 

gerekir. Elin görevi de cömertlik olmalıdır.59 

Tasavvufta önemli prensiplerden biri de ‘fakr’dır.60 “Rasûl, fakr’ı seçmişti. 

Biz de fakrı tercih ettik. O, cömertti.” diye başlayan konuşmasında fakr’dan ne 

anladığının ipuçlarını verir.61 Yolun Esasları’nda, fakrın kıymetli bir mücevher 

olduğunu söyler. Fakr’ın üç nişanı hakkında, “Güneş gibi şefkatli, deniz gibi 

cömert, toprak gibi mütevazı olmaktır.” der. Bu yetmez, “ölmüş bir nefis, diri bir 

gönül ve Allah’ı anmakla genişlemiş zaman” şeklinde üç alâmetinden daha 

bahseder. Ayrıca baştaki kılları tıraş etmenin de fakrın alâmetlerinden biri 

olduğunu ekler. Sonra der ki, “Fakr’ın yolu dörttür: 1- Şeriat yolu: 200 dirhemin 

beşini Allah yolunda harcar. 2- Tarikat yolu: 200 dirhemin beşini kendine, 

gerisini Allah yolunda harcar. 3- Hakikat yolu: Sahip olduğu her şeyi Allah 

yolunda harcar. 4- Marifet yolu: Dünyaya dair ne varsa, aklına bile getirmez.”62 

Onun idarecilerden uzak durmak için gayret gösterdiğini görürüz. “Devlet 

adamlarını görmeksizin bin fersah yol kat ettiğin gün iyi kâr etmiş sayılırsın”63 

                                                 
56  Attar, s. 631. 
57  Harakânî, s. 34; Çiftçi, s. 180-181. 
58   Harakânî, s. 39. 
59  Kantarcı, s. 43; Çiftçi, s. 240. 
60“  Fakr, yoksulluk demektir. Tasavvufta dervişin, hiçbir şeye sahip olmadığının; her şeyin 

mâlikinin Allah olduğunun bilincinde olmasıdır. Kendisini Allah’a muhtaç, Allah’ın hiçbir şeye 

muhtaç olmadığını bilmek manevî fakirliktir. Uludağ, Tasavvuf Terimleri, s. 131. 
61  Attar, s. 622.  
62  Harakânî, s. 47-50. 
63  Attar, s. 624. 
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der. Ebu’l-Hasan’a, zamanın sultanı Gazneli Mahmut, Harakan yakınlarından 

geçerken kendisini karşılaması için haber gönderir. İşi sağlama bağlamak için de 

gönderdiği kişiye, “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin 

ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.”64 ayetini okumasını öğütler. O da 

haberciye: “Ebu’l-Hasan ‘Allah’a itaat edin.’ fermanıyla öyle meşguldür ki, 

seninle ilgilenecek hali yoktur.” cevabını götürmesini söyler. Sultan Mahmut 

bundan etkilenerek şeyhin ayağına gider. Ziyaret sırasında şeyhin önüne bir kese 

altın koyar. Şeyh, arpa ekmeği getirtir ve Sultan’a sunar, ancak sertlikten dolayı 

lokma boğazından geçmez. “Bu gün arpa ekmeği senin boğazında kaldığı gibi, 

kıyamette de senin altınların benim boğazımda kalır.” diyerek bağışı kabul 

etmez.65 O, “İçinizde, ‘Alsa da tekkede dervişlere harcasaydı.’ diyenleri duyar 

gibiyim. Çünkü onlardan biri de benim.” der. Nitekim Sultan Mahmud’un da 

içinden öyle dediği rivayet edilir.66 O bizim düşündüğümüzü yapsaydı, sıradan 

biri olurdu; Ebu’l-Hasan Harakânî olmazdı. Sultan Mahmud’un isteği üzerine, 

ona verdiği 4 öğütten ikisi, cömert olmak ve Allah’ın yarattıklarına şefkat 

göstermektir.67 

Tekkenin şeyhi olarak, biz onun hakkında yeme-içme konusunda normal 

bir insan için tasarladığımız şeyleri düşünebiliriz. Ancak gerçek öyle değildir. O, 

kendisini anlatırken der ki, “Bütün mahlûkat Ebu Hasan’ın68 kapısına sığınıyor. 

Oysa Ebu Hasan’ın kendisinde, bir ayak koyacak kadar yer yoktur.69 Kırk yıl var 

ki, misafir için olanın dışında ne yemek pişirmişizdir, ne de herhangi bir şey 

yapmışızdır. Misafir için pişen yemekten asalak olarak faydalanırdık.”70 

Onun sıradan biri olmayıp, sıra dışı bir şeyh olduğunu şu sözlerinden 

anlayabiliyoruz: “Sabahleyin kalkan âlim ilminin artmasını, zâhid zühdünün 

fazlalaşmasını ister. Ebu Hasan ise bir kardeşinin kalbini neşelendirmenin 

derdindedir.”71 O, ümmetin derdini kendine dert edinmiştir: “Tâ Türkistan’dan 

Şam’ın kapısına kadar olan alandaki kimselerden birinin parmağına batan diken 

benim parmağıma batmıştır. Türkistan’dan Suriye’ye kadar olan yerlerde 

birisinin ayağı taşa çarpsa onun acısını ben duyarım. Bir kalpte üzüntü olsa o 

                                                 
64  Nisâ, 4/59. 
65  Attar, s. 598; Çiftçi, s. 299-300, 32; 149; Kantarcı, s.82-84. 
66  Sem’ânî, II/347. 
67  Attar, s. 599. 
68 Ebu’l-Hasan’ adının bazı yerlerde ‘Ebu Hasan’ yazılması iktibas yapılan ‘metine uyma’ 

kaygısından kaynaklanmaktadır. 
69  Attar, s. 622. 
70  Attar, s. 637. 
71  Attar, s. 611; Çiftçi, s. 20, 193.  
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kalp benim kalbimdir.”72 Çünkü ümmeti olduğu Hz. Peygamber, Müslümanlar 

arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve birbirine tutunmayı, vücûdun organları 

arasındaki uyum ve dayanışmaya benzetmiş ve şöyle buyurmuştur: “Mü’minlerin 

birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat etmedeki durumu, bir beden 

gibidir; vücûdun bir organı rahatsızlanınca bedenin öteki organları da 

uykusuzluk ve ateşle ona katılırlar.”73 Burada Müslümanlar, birlik, sevgi, 

dayanışma bakımından birbirlerine muhtaç oldukları, birbirlerine karşı duyarsız 

kalamayacakları konusunda bedenin biyolojik yapısına benzetilmiştir. 

Hastalanan bir insanın aslında bir organı rahatsız olduğu halde, bütün vücudu bu 

organın rahatsızlığından etkilenir. Müslüman toplumun yapısı da öyle olmalıdır. 

Burada bilinen bir olgudan bilinmeyene; insan vücudundan toplumun sosyal 

yapısına gönderme yapılmıştır. Çünkü herkes şahsî deneyimi ile bunu 

bilmektedir. 

Harakânî’nin İslâm ümmetine bakış açısını, “Tâ Türkistan’dan Şam’ın 

kapısına kadar” ifadesinden yakalıyoruz. O bir yandan memleketin o günkü 

coğrafî sınırını çizer,74 bir yandan da, M. Âkif’in (ö: 1936) diliyle söyleyecek 

olursak, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu / Gelir de adl-i İlahî sorar 

Ömer’den onu”75 diyen Hz. Ömer’in sorumluluk duygusunu dile getirir. 

 

III- O, BAŞKOMUTANI MUHAMMED (s.a.s.) OLAN KERVANIN 

NEFERİDİR 

Harakânî Kur’an-ı Kerim’i, Hz. Peygamber’i ve sahabesini örnek alır. 

“İçinde bulunduğumuz kafilenin başı Hakk, sonu Mustafa’dır, arkasında da 

sahabe var.”76 Der. Böyle söylerken, biz öncelikle onun Hz. Peygamber’in 

                                                 
72  Attar, s. 604; Çiftçi, s. 21. 
73  Buharî, Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s Sahîhu’l-Muhtasar, thk. Dr. M. Dîb el-Boga, Daru 

İbn Kesir, (I-VI), Beyrut, 1987, V/2238, No: 5665; Müslim, Birr 66, No: 2586; Sahih-i Müslim, 

Daru İhya-i Turasi’l-Arabî, thk. M. Fuâd Abdulbâkî, I-V, Beyrut, ts., IV/1999; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, Müessesetu Kurtuba, I-VI, el Kahire, ts., IV/270. Râmehurmuzî, Ebu’l-Hasen 

b. Abdurrahman, Emsâlü’l-Hadisi’l Merviyye ani’n Nebiy (s.a.s.), thk. A. Abdulfettah 

Temmâm, Müessesetu’l-Kütübi’s-Sekafî, Beyrut, 1989, I/82; Taberî, Camiu’l-Beyan fi 

Te’vîli’l-Kur’an, Muhammed b. Cerir, thk. A. M. Şakir, Müessetü’r-Risale, I-XXIV, Beyrut, 

2000, II/300. (Taberi sonrası kaynaklar, makalenin hadis branşına ait olmayışı nedeniyle 

kaldırılmıştır.) 
74  Türkçe’de de, ülkemizi anlatırken Edirne’den Kars’a kadar dendiği gibi. 
75  M. Akif Ersoy, Safahât, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1987, s. 97. 
76  Attar, s. 622. 
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izinden nasıl gittiğini görürüz. Sahabenin hayatı ise o modelin çeşitli 

yansımalarıdır. 

Harakânî, Hakk’ın kulu ve Muhammed Ümmeti’nden biri olarak der ki: 

“İlahi! Her koşulda senin ve Resûl’ün bendesi, halkının hizmetçisiyim.”77 Kur’an 

ve sünnete son derece bağlıdır. Nûru’l-Ulûm’da geçen seçme sözlerinden hareket 

ettiğimizde de gördüğümüz gibi, Harakânî rol-model olan bir insân-ı kâmildir. 

“İçinde bulunduğumuz kafilenin başı Hakk, sonu Mustafa’dır, arkasında da 

sahabe var. Allah’ın bana ihsan ettiği şu makama yeryüzündeki halk için de, 

göklerdeki melekler için de yol yoktur. Eğer bu makamda Muhammed 

Mustafa’nın şeriatından başka bir şey görecek olsam, derhal gerisin geri 

dönerim. Çünkü ben başkomutanı Muhammed olmayan bir kervanda 

bulunmam!”78 der. 

Yine, “İlahi! Öyle bir fırka var ki, kıyamet günü şehit olarak 

diriltileceklerdir. Çünkü senin yolunda öldürülmüşlerdir. Bense senin şevk 

kılıcınla öldürülmüş bir şehid olarak diriltileceğim”79 derken kastettiği ölüm, 

bize göre, savaştaki şahadet olmayıp, tasavvuftaki “ölmeden önce ölmek” 

kavramının ifade ettiği ölümdür.  

Manevî şeyhi Bayezid’in (ö.234/848) Bistam’daki kabrinden üstte 

olmamak için, mezarının 30 arşın derinlikte kazılmasını vasiyet eder.80 Bu edep, 

daha sonra yaşayacak olan Ahmed Yesevî’de (ö.1160), 63 yaşından sonra, Hz. 

Peygamber o kadar yaşadığı için, mezar gibi bir hücreye inerek hayatını sürdürme 

olarak ortaya çıkar. 

Kur’an-ı Kerim’de, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz; onlar 

diridirler fakat siz bilemezsiniz”81 buyrulan ve “Rableri indinde rızıklanan”82 bu 

kimselerin dereceleri Peygamberler ve Sıddık’lardan sonra gelmektedir.83 Çünkü 

canları ve malları Cennet karşılığında satın alınmıştır.84 Yine bunun ötesinde 

Ebu’l-Hasan demiştir ki, “Yeryüzünde gezen nice kimse vardır ki, ölüdür. Yer 

altında yatan nice kimse vardır ki, diridir!”85 Bunlar, Allah’ın has kullarıdır. 

                                                 
77  Attar, s. 616. 
78  Attar, s. 605. 
79  Attar, s. 617. 
80  Attar, s. 639. 
81  Bakara, 2/154. 
82  Âli-İmran, 3/169. 
83  Nisâ, 4/69. 
84  Tevbe, 9/111. 
85  Attar, s. 631; Çiftçi, s. 239. 
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“Haberiniz olsun, Allah'ın velileri vardır. Onlar için korku yoktur, mahzun da 

olmayacaklardır.”86 

Demir ve kurşunun alaşımından çeliğin meydana geldiği gibi, ashab da 

iman ve ameli birleştirerek çelik iradeli insanlar haline gelmişlerdir. Fetihler 

nedeniyle Arap yarımadasının dışına çıkmışlar, cephede şehit düşmüşler, o 

beldeye gömülmüşler ve oranın ‘manevî tapu’su haline gelmişlerdir. 

Harakânî’nin Kur’an-ı Kerim’i, Hz. Peygamber’i ve ashabını örnek 

aldığını söylemiştik. “İçinde bulunduğumuz kafilenin başı Hakk, sonu 

Mustafa’dır, arkasında da sahabe var” derken, biz öncelikle onun Hz. 

Peygamber’in izinden nasıl gittiğini görürüz. Sonra sahabenin 80’li yaşlarda 

Kostantinapolis surları önünde şehit düşen sahâbî Eyüp Sultan’ı (ö.52/672) 

hatırlarız.87 Sadece Türkiye topraklarında birçok sahabî vardır. Şairin ifadesiyle: 

“Önden giden bu atlar / Seni gördüler kalbim / Sahabe atlar bunlar / 

Dünyanın beklediği / Önden giden atlılar”88 dediği önden giden atlılardır onlar. 

Avrupa’da elçiyken birisi Yahya Kemal’e (ö.1958) “Türkiye’nin nüfusu 

kaç?” diye sorunca “80 milyon” cevabını vermiştir. Memleketimizin o zamanki 

nüfusu 15 milyon kadar olduğundan; soran kişinin şaşırdığını gören Yahya 

Kemal ‘Biz ölülerimizle birlikte yaşarız’ demiştir.89 ‘Biz, ölülerimizle yaşarız’ 

diyen Yahya Kemal, sahabî Eyüp Sultan’ın 780 yıl sonra bulunan mezarını, 1922 

yılında Akşemseddin’in (ö.1459) ağzıyla tasvir eder.90 Akşemseddin tarafından 

1453 baharında bulunan sahâbî mezarı, geciken hatta kaldırılması düşünülen 

kuşatmanın Bizans’a son darbeyi vurmasını sağlar. Komutandan erine, sahâbî 

Eyüp Sultan’a olan sevgi seli, surları yıkıp geçer. 

1453 yılında yaşanan bu olayın 1579 yılında, Kars Kalesi’nin Lala Mustafa 

Paşa eliyle imarı sırasında, tekrarlandığını görürüz.91 Harakânî hakkında anlatılan 

                                                 
86  Yunus, 10/62  
87  Hz. Peygamber’den sonra sahabeyi izlemesiyle, müridi Hâce Abdullah el-Ensarî’nin (ö.1089) 

Eyüp Sultan’ın soyundan olması ve şeyhin davranışının sahabe Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin 

davranışına benzerliği arasında ilgi kurulabilir. Bkz. Çiftçi, s. 100. 
88   Osman Sarı, Şiirler, İz yayıncılık, İstanbul, 1995, s. 32. 
89  http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=6312&tip=hab, erişim tarihi: 

26.01.2014 
90  Bkz. Yahya Kemal, Aziz İstanbul, İstanbul, 1974, s. 127-132. 
91  Gelibolulu Mustafa Âlî, Gelibolu’lu Mustafa Âlî ve Künhü’l-Ahbar’ında II. Selim, III. Murat 

ve III. Mehmet Devirleri, çev. Faris Çerçi, II-III, Kayseri, 2000, II/ 335. 

http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=6312&tip=hab
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şu menkıbeyi92 aktarmak ve buna bir yorum katmak istiyoruz: Toprağa verdikleri 

gece muazzam bir kar yağdı. Ertesi gün başının ucuna büyük bir beyaz taşın 

dikildiğini ve orada aslan izinden başka bir şey bulunmadığını görünce bu taşın 

aslan tarafından getirildiğini anladılar. Bazıları, aslanın mezarını tavaf ettiğini 

söylediler.93 Şehit oluşu, aşure günü, yani 10 Muharrem 425/ 5 Aralık 1033 

tarihine denk düşmektedir94 ki, bu tarihte kar yağmış olması mevsim şartlarına da 

uygun düşmektedir. 

Bu cümleler bize göre ‘sembolik’ bir anlatımdır. Yağan kar ve beyaz taş 

şeyhi, aslan daha sonra buraları fethedip mezarını bulan İslâm mücahitlerini, 

tavaf da o günden bu güne mezarının ziyaret yeri olmasını anlatmaktadır. Nitekim 

Gelibolulu Mustafa Âlî (ö.1600), Kars Kalesi’nin III. Murad devrinde Lala 

Mustafa Paşa eliyle imarı sırasında, yine manevî bir işaretle Harakânî’nin 

mezarının bulunuşunu 1593-1599 yılları arasında yazdığı eserinde anlatır. Bu 

anlatımda da öyle bir manevî özellik ve güzellik vardır, ama dili Yahya Kemal’in 

dili gibi sade değildir. Harakânî’nin mezarının da benzer şekilde bulunuşu, 

komutandan askere ve Kars halkı nezdinde büyük bir sevince sebep olur.95 Bu da 

onun ne kadar çok sevildiğinin bir göstergesidir. 

Uzaktan bakınca dağlar küçük gözükür. Ama yaklaşınca bir tepesini görür 

ve dağın tamamını göremezsiniz. Ebu’l-Hasan Harakânî de, onu tanımak için 

yaklaşanlara, bir yönüyle bile o kadar büyük gözükmektedir ki, dağın tamamını 

görmek mümkün olmamaktadır. Biz sadece, yüzyıllar sonrasında bile, yani 

şahadetinin üzerinden 980 sene geçmesine rağmen Harakânî Hazretlerinin neden 

bu kadar sevildiği? Sorusunun cevabını, yine kendi hayatından hareketle 

anlatmaya çalıştık. 

Kardeşinin kalbini neşelendirmenin derdinde96 olan Harakânî üzerine 

doktora tezi hazırlayan Hasan Çiftçi’nin şu değerlendirmesine biz de katılıyoruz: 

“Harakânî’nin tasavvuf anlayışında, sırf kendi nefsini düşünerek onun üzerinde 

yoğunlaşma olgusu yoktur. Harakânî, evrensel (nafiz) aşkı ilan eden ve kendi 

                                                 
92  Velilerin örnek hal ve hareketlerinin, yaşama şekillerinin anlatıldığı; söz ve tavsiyelerinin 

nakledildiği eserlere menkibe/menâkıb denir. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 243. 
93  Attar, s. 639. 
94  http://193.255.138.2/takvim.asp?takvim=2&gun=10&ay=1&yil=425, erişim tarihi: 

26.01.2014. 
95   Gelibolulu Mustafa Âlî, II / 335. 
96  Attar, s. 611; Çiftçi, s. 193. 

http://193.255.138.2/takvim.asp?takvim=2&gun=10&ay=1&yil=425
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varlık amacının ‘insanlığa hizmet’ olduğunu algılayan, parmakla sayılabilir 

sûfîlerden biriydi.”97 

Esasen Hakkın sevgili kulu98 olması onun sevilmesinin temel nedenidir. 

Merhum Elmalı’nın (ö.1942): Sen sevdirmezsen ben sevdiremem / Sevdir bize hep 

sevdiklerini / Yerdir bize hep yerdiklerini / Yâr et bize erdirdiklerini / Sevdin de 

habîbini kâinâta sevdirdin99 dediği gibi, Allah kulunu sevince kullarına sevdirir. 

Harakânî de onlardan biridir. O, Alvarlı Efe’nin (ö.1956) ifadesiyle, “Kars’a 

Hakk’ın en büyük ihsanı’dır.”100 Karslılar da bunun altında kalmamışlardır. 

Türbesinin bitişik olduğu caminin adını Evliyâ Camii koymuşlardır. Oraya 

uğrayan herkesin kafasındaki evliya, Harakânî olmaktadır. Ziyaret yeri olan bu 

mekân, Harakânî’nin halkın gönlünde taht kurmasına vesile olmaktadır. 

Bir insanın en gerçekçi eseri, yaşamış olduğu hayatıdır. Bu eserin kıymeti, 

tarihin karanlıklarına gömülmeyip çağları aştığında belli olur. Bir insanı 

değerlendirirken gerçek hayatına bakılmayıp da uyup uymadığı, gereğini yapıp 

yapmadığı belli olmayan salt sözlerine mi bakılacaktır? Biz yaşadığı hayatından 

yani gerçek eserinden hareketle bu sûfînin yüzyıllar sonrasında, neden hâlâ 

sevildiğinin formülünü yakalamaya çalıştık. O formülün, izinden gittiği, 

ordusunda nefer olarak bulunmaktan şeref duyduğu komutanın sözlerinde 

bulunduğunu anlatmaya çalıştık.101 

Bakıyoruz da, Kars’a gelmeden onu duyan, Kars’a gelince onu tanıyan 

herkes, görmeden onu seviyor. Bir insan neden bu kadar çok sevilmekte, yani 

neden hâlâ gönüllerde yaşamaktadır? Bu sorunun cevabı ‘sevgi’ kelimesinde, 

sevginin sırrı da bir sözde gizlidir. Harakânî, sevginin formülünü ‘başkomutanım’ 

dediği Hz. Peygamber’in o kutlu sözünden almıştır: 

Sahabeden biri Hz. Peygamber’e gelir ve der ki: “Ey Allah’ın Elçisi! Bana 

öyle bir amel/iş göster ki, yaptığım zaman hem Allah hem de insanlar beni 

                                                 
97  Çiftçi, s. 193. 
98  Yunus, 10/64. 
99  M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, (I-X), İstanbul, t.y., I/ 7. 
100  Hâce Muhammed Lutfî, Hulâsât-ül Hakâyık/Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî, nşr. el-Hâcı S. 

Mazlumoğlu, İstanbul 1974, s. 361. 
101  Bir makalede edebî cümleler kurarak anlatımı güzelleştirmek, edebiyat türü olan şiiri 

kullanmak, yazıya sohbet havası katmak, okuyucunun zevkle okumasını sağlamak bazılarınca 

‘akademik dil/ uslup’ sayılmıyorsa, ‘balığı kılçığıyla yemekten daha zor’ olan, sadece 

akademisyenlerin meslekî zorunluluk sonucu okuduğu yazılarla yan yana konulup hangisinin 

talep edildiğinin araştırılması da bir tez konusu olabilir. Ancak ilgili akademisyenin ilk katıldığı 

sempozyum veya panelde çevresine bakmasının da alacağı cevaba yardımcı olacağını 

düşünüyoruz. 
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sevsin.” O da şöyle buyurur: “Dünyadan uzak dur ki Allah seni sevsin; insanların 

değer verdiği şeylerden uzak dur ki insanlar seni sevsin.”102 

SONUÇ 

Şeyh Ebu’l-Hasan Harakânî İran’ın Horasan bölgesinde/ Türkistan’da 

doğmuş, büyümüş ve yetişmiş bir sûfîdir. Bâyezid-i Bestamî’nin manevi irşadıyla 

yetiştiği rivayet edilmektedir. Harakân’da tekkesini kurmuş, müridlerini 

yetiştirmiştir. 

Kendinden rivayet edilen eserleri ve Attar’ın yazdıkları sayesinde 

hakkında bilgi edindiğimiz Harakânî, dünyaya rağmen dünyaya aldırış etmeyen 

bir sûfîdir. Kur’an-ı Kerim’i, Allah’ın Elçisi’ni (s.a.s.) ve sahabeyi örnek alan 

Harakânî, ömrünün sonlarında dervişleriyle birlikte Kars’a kadar gelmiş; 

İslam’ın yayılması için mücadele vermiş ve şehit düşmüştür. 

Onun tekke geleneğine bağlı olarak sonradan yazılan Seyr u Sulûk adlı 

eserinde eğitim anlayışını bulduğumuz Harakânî, dünyayı terk ederek Allah’ın 

sevgisine; insanların dünyada sevdiği dünyalıkları terk ederek de insanların 

sevgisine mazhar olmuştur. 

“Büyük adamlar, büyük dağlara benzer” demiştik. Kars Kalesi de öyledir. 

Yahniler Dağı’nda şehit düşmüş ve Kars Kalesi’nin eteklerinde gömülmüş olan 

Şeyh Ebu’l-Hasan Harakânî, halkın gönlünde ve dilinde Evliyâ kavramıyla 

özdeşleştiği için, halk tarafından türbesinin bitişiğindeki camiye Harakânî Camii 

değil de, Evliya Camii adı verilmiştir. 

Harakânî’nin makalede adı geçen eserleri olsa da, en gerçek eseri olan 

hayatından hareketle bunları dile getirmiş olmak, objektif olmanın göstergesi 

sayılmalıdır. İşte o hayatın ana fikri olarak sûfî Harakânî’nin, sevginin formülünü 

Allah Elçisi’nin (s.a.s.) şu hadisinden aldığını düşünüyoruz: “Dünyadan uzak dur 

ki Allah seni sevsin; insanların değer verdiği şeylerden uzak dur ki insanlar seni 

sevsin.” 

 

                                                 
102  İbn Mâce, Abdulah b. Muhammed, Kitabu’z-Zühd, 1; Daru’r-Risaleti’l-Alemiyye, thk. Ş. 

Arnavut, I-V, 2009, V/225, No: 4102; Hâkim en-Nisaburî, el-Mustedrek ale’s-Sahihayn, thk. 

M. Abdulkadir Atâ, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, (I-IV), Beyrut, 1990, IV/313, No: 7959; Ebû 

Nuaym el-Isbehanî, Ahmed b. Abdullah, Hılyetu’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfıya, thk. M. 

Abdulkadir Atâ, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1423, Beyrut, VII/155; Beyhakî, Ahmed b. el-

Huseyn, Şuabu’l-İman, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1424, VII/ 3401; (Beyhakî sonrası kaynaklar, 

makalenin hadis branşına ait olmayışı nedeniyle kaldırılmıştır.) 
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