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Hüseyin Ağa vasõtasõyla Anadolu insanõnõn saflõğõnõ ve misafirperverliğini 
tanõyan Eva, yavaş yavaş kendi toplumunu ve yetişme tarzõnõ sorgulamaya 
başlar. Ancak, bu insanlarõn adet ve inançlarõnõ benimsemeye başlamasõ 
bile, aldõğõ Katolik eğitimin değer yargõlarõnõ tamamen terk etmesini bir-
likte getirmez. ‚areyi, kšyŸn çevresinde bulunan eski Hõristiyan keşişlere 
ait mağaralarda inzivaya çekilmekte bulur. Ama, HŸseyin Ağa'nõn telkin-
leri sonucu yeniden insanlarõn arasõna dšnmeye ve bu arada şofšr Mustafa 
ile evlenmeye karar verir. 

Kšy yaşayõşõnõ İslami inançlara ters dŸşmeden vermeyi başaran en-
der filmlerden biri olan Bir TŸrke GšnŸl Verdim, nedense sansŸr kuru-
lunca šnce tamamen reddedilir. Daha sonra, sansŸrŸn beş Ÿyesinden Ge-
nelkurmay ve Milli Eğitim Bakanlõğõ temsilcilerinin ret oyuna rağmen, kš-
yŸn fakirliğini gšsteren bazõ sahnelerin kesilmesi ve yurt dõşõnda gšsteril-
memesi şartõyla film gšsterim izni alõr. Haremde Dšrt Kadõn'õn aksine se-
yircinin bŸyŸk ilgisiyle karşõlaşan Bir TŸrke GšnŸl Verdim filmi, iki yõl 
sonra Fatma Bacõ ile başarõsõnõ devam ettirecek olan Halit Refiğ'in sinema-
sõndaki šnemli dšnemeç taşlarõndan biri sayõlõr. 
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 Öz: Bu çalõşmada, 19. yŸzyõlda dŸnyaya gelen ve gerçek adõ Zeynel Abidin olan, 

Sõdk” BabaÕnõn Divanõ'nda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde değer eğitimi konusu in-
celenmiştir. Hz. Muhammed, gerek Ÿstlendiği gšrev gerekse šrnek ahlakõ ile toplum tara-
fõndan benimsenmiş ve hemen her konuda kendisine inananlar tarafõndan yol gšsterici ola-
rak kabul edilmiştir. ‚alõşmada Sõdk” Baba DivanõÕnda bulunan Hz. Muhammed konulu 
şiirler tespit edilmiş ve sšz konusu şiirler içerik bakõmõndan incelenmiştir. Sõdk” Baba, 
Oğuz TŸrklerinin Bozok koluna bağlõ Dedekargõn aşiretine mensuptur. 14 yaşõna kadar 
ÒPervaneÓ mahlasõyla anõlõrken 14 yaşõndan sonra ÒSõdk”Ó mahlasõnõ almõş, Hacõ Bektaş 
derg‰hõna intisap etmiş, AnadoluÕnun birçok yerinde sevilen, saygõ duyulan gšnŸl ehli bir 
kişidir.  

Sõdk” Baba Divanõ'nda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde ele alõnan değerler, 
SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõ esas alõnmak suretiyle incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 
değer eğitimi açõsõndan değerlendirilmiştir. Divanda Hz. Muhammed sevgisi ile ilgili şiir-
ler, Òsosyal gŸç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, insanlar tarafõndan benimsenmek, ba-
şarõlõ olmak, yetkin olmak, sšzŸ geçen biri olmak, yardõmsever olmak, bağõşlayõcõ olmak, 
manevi bir hayat yaşamak, temiz olmak, bağlõlõk duygusuÓ gibi başlõklar altõnda değerlen-
dirilmiştir. SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõnda bulunmayan Òlider olma, cšmertlik,  in-
sanlõğõn umudu olma, ileri gšrŸşlŸ olma, gŸzellik, hayat kaynağõ olma, rehber olma, saygõ, 
hay‰, sabõrlõ olmak, cehaletten uzak olmaÓ değerleri ayrõ bir başlõk altõnda incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sõdk” Baba, Divan, Hz. Muhammed, Değerler Eğitimi. 
 

HE VALUES EDUCATION WITHIN THE THE FRAME OF AFFECTION  
TOWARD PROPHET MUHAMMAD IN FATHER SIDKI'S OTTOMAN  

POETRY 
                   

Abstract: In this study, we examined the values education within the frame of af-
fection toward Prophet Muhammad in Father Sidki's Ottoman poetry, whose real name was 
Zeynel Abidin and born in 19th century. Prophet Muhammad, both for his mission and 
sample morality, has been adopted by the society and accepted as a guide by those who 
believe in him in every way. In our study, we identified Father Sidki's poems related to  
_______________________________________________ 

1.Bu yazõ Mersin BŸyŸkşehir BelediyesiÕnce 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasõnda 
gerçekleştirilen ÒYeniceli Aşõk Sõdk” Baba ve PopŸlerlik ‚erçevesinde KŸltŸr Sanat Sem-
pozyumuÓ nda sunulan bildirinin gšzden geçirilmiş ve genişletilmiş şeklidir. 

*. İnšnŸ †niversitesi Eğitim FakŸltesi Sosyal Bilimler ve TŸrkçe Eğitimi BšlŸmŸ 
hasankavruk09@ gmail.com 
          **. İnšnŸ †niversitesi Eğitim Bilimleri EnstitŸsŸ TŸrkçe Eğitimi Bilim Dalõ.  



96

Prof. Dr. HASAN KAVRUK / OĞUZHAN OĞUZTÜRK

Prophet Muhammad and they were looked into in terms of their contents. Father 
Sidki originally comes from Dedekargin klan bounded up Bozok arm of Oguz Turks. Being 
called '' pervane '' (propeller) until he was 14, and afterwards pen - named Sidki, taking 
place at Haci Bektash Lodge; he is a beloved, respected and master of hearts character in 
most parts of Anatolia. 

In Father Sidki's poetry, the values within the framework of the love given to Mu-
hammad were examined 

based on Schwartz's value classification and the obtained results were evaluated in 
terms of values education. In the poetry, the poems about the love for Prophet Muham-
mad were examined under the head lines such as, '' having social power, authority, to 
be adopted by people; being successful, competent, influential, helpful, forgiving, living a 
sipiritual life, being clean and a sense of commitment.'' Values that are not included in the 
classification of Schwartz were examined under separate headings such as, '' to become a 
leader, generosity, being the hope of humanity, to be far-sighted, beauty, being the source 
of life, being a guide, respect,  modesty, patience, being away from the ignorance.'' 

Key Words: Father Sidki, Ottoman poetry, Prophet Muhammad, Values. 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
1. GİRİŞ 
Bu çalõşmanõn amacõ Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed ko-

nulu şiirlerdeki Peygamber sevgisi ile ilgili değerleri tespit etmek ve söz 
konusu malzemeyi değerler  eğitimi açõsõndan incelemektir. Bu amaçla şu 
sorulara cevap aranmõştõr: 

1. Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed konulu şiirlerde var olan 
değerler nelerdir? 

2. Tespit edilen değerlerden eğitim açõsõndan nasõl yararlanõlabilir?  
Sõdk” Baba, yaşadõğõ dšnem ve ortaya koyduğu eserler itibariyle dik-

kate ve incelenmeye değer bir şahsiyettir. Özellikle yüklenmiş olduğu so-
rumluluk duygusu, toplum nezdindeki konumu, insanlõğõ yŸceltme arzusu 
ve bu doğrultudaki samimi gayretleri onu değerli kõlan unsurlarõn başõnda 
gelmektedir. Toplumun varlõğõnõ sŸrdŸrebilmesi, sahip olduğu değerleri 
yaşatabilmesi ve bunu kendinden sonraki kuşaklara aktarabilmesi ile müm-
kündür. Bu doğrultuda sadece yazõldõğõ dšneme değil aynõ zamanda gŸnŸ-
mŸz insanõna da hitap eden, toplumun dini hassasiyetlerini yansõtmasõ ve 
toplumdaki peygamber algõsõnõ ortaya koymasõ açõsõndan dikkate değer bir 
eser olan Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi ile ilgili değerler 
tespit edilecek ve söz konusu değerlerin değerler eğitimindeki önemi be-
lirtilmeye çalõşõlacaktõr.   

Araştõrmanõn amacõ ÒdeğerÓ kavramõnõn varlõk evreninin tespiti, 
Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisiyle ilgili şiirlerin  Òdeğer” 
ve Òdeğer eğitimiÓ açõsõndan incelenmesi ve bunlardan hareketle Sõdk” 
Baba tarafõndan Hz. MuhammedÕden hareketle ortaya konulan ideal insan 
tasavvurunun genel hatlarõ itibariyle ortaya konulmasõdõr.    

Bu çalõşmada Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed konulu şiirler 
incelenmiş olup Sõdk” BabaÕnõn diğer eserleri incelemeye konu edilmemiş-
tir. Dolayõsõyla sšz konusu çalõşma, Sõdk” Baba DivanõÕndaki sõnõrlõ sayõ-
daki şiirlerin incelenmesinden ibarettir. İncelenen şiirler Baki Yaşa Altõ-
nok tarafõndan 2013 yõlõnda hazõrlanan Sõdk” Baba Divanõ adlõ eserden 
alõnmõştõr. Eserin kŸnyesi kaynakça bšlŸmŸnde gšsterilmiştir.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 
2. DEĞER EĞİTİMİ 
Toplum hayatõnõn šnemli ve vazgeçilmez bir parçasõ olan değerlerin 

bireye en doğru şekilde kazandõrõlabilmesi için belirli bir sistematiğe ihti-
yaç duyulmaktadõr. Bu sistematiğin sağlanmasõnda ise değerler eğitiminin 
doğru bir şekilde planlamasõ šnemli bir rol oynamaktadõr.  

Değer kavramõ: Òbir toplum, bir inanç, bir ideoloji içinde veya in-
sanlar arasõnda kabul edilmiş, benimsenmiş ve yaşatõlmakta olan toplum-
sal, insani, ideolojik veya ilahi kaynaklõ her tŸrlŸ duyuş, dŸşŸnŸş, davranõş, 
kural ya da kõymetlerÓ (‚elikkaya, 1996:168); Òtopluma anlam ve šnem 
veren šlçŸtlerÓ (Tezcan, 1974:14)  olarak tanõmlanabilir. Değerler, insanõn 
var oluş sŸreci ile doğrudan bağlantõlõdõr. Sšz konusu tanõm, insanõn sosyal 
çevresi ile olan ilişkisi, geleneğin ve çağõn gerektirdiği şekilde yaşama ar-
zusu ve insanõn çevresini anlama ve anlamlandõrma sŸreci gibi çeşitlilikler 
gšsterebilir.    

Değer bir başka deyişle, Òbelirli bir durumu diğerine tercih etme eği-
limi olarak tanõmlanmaktadõr. Değerler, davranõşlara kaynaklõk eden ve 
onlarõ yargõlamaya yarayan anlayõşlarÓ Erdem (2003:129-149 ); Òarzu edi-
leni veya edilmeyeni, beğenileni veya beğenilmeyeni, doğru olanõ veya ol-
mayanõ belirleyen temel standartlar (Kõzõlçelik ve Erdem, 1992:99) olarak 
da adlandõrõlabilir. Sšz konusu bu tanõmlamalarõn merkezinde var olan asli 
unsur insandõr. Değerler, insani duygu ve anlayõşlar doğrultusunda anlam 
kazanõr. Bu değerlere olan uyum aynõ zamanda topluma olan uyumun sağ-
lanmasõnda da belirleyicidir. Bu yŸzden değerler, bir taraftan toplumsal ki-
şiliğin şekillenmesinde diğer taraftan bireysel varoluşun anlamlandõrõlma-
sõnda šnemli bir role sahiptir.  

ŞentŸrk (2010: 53), değerin Òkişinin kõymet verdiği, ihtiyaç duy-
duğu, sevdiği ve beğendiği maddi ve manevi her şeyÓ olduğunu ifade eder. 
Fichter (2002, s. 148) de benzer şekilde değer kavramõnõ şu şekilde tanõm-
lar: ÒBetimsel olarak kişiye ve gruba yararlõ, kişi ve grup için istenilir veya 
kişi ve grup tarafõndan beğenilen her şeyin, Ôdeğere sahipÕ olduğu ileri sŸ-
rŸlebilirÓ. Değer kavramõnõ insan unsurunu gšz ardõ ederek değerlendir-
mek kavramõn gerçek mahiyetinin anlaşõlmasõna engel olacaktõr. ‚ŸnkŸ 
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değerlerin anlam kazanmasõ, değerlerin teşekkül etmesine sebep olan insan 
unsuru ile mümkündür.  

Bahar (2005: 78-79) değer kavramõna daha geniş bir bakõş açõsõyla 
bakarak değeri: ÒGŸç, zenginlik, adalet, eşitlik, çalõşkanlõk, misafirperver-
lik, dŸrŸstlŸk gibi bir toplumun sahip olduğu ortak bakõş açõlarõÓ  olarak 
tanõmlamõş ve değerlerin Òtoplumun yaşattõğõ, kŸltŸrel olarak tanõmlanmõş 
ortak amaçlarÓ olduğu konusunda fikir ortaya koymuştur. Doğan (2000:5) 
ideal değer kavramõ Ÿzerinde durmuş ve değeri, Òbir kişi ya da bir toplulu-
ğun ideal kabul ettiği var olma ya da hareket tarzõÓ olarak tanõmlanma yo-
luna gitmiştir.  

Bozkurt (2008: 93) ise değerlerle ilgili şunlarõ sšylemiştir: “Değer-
ler, amaçlarõmõzõ ve davranõşlarõmõzõ belirlemede bize neyin doğru, neyin 
yanlõş olduğunu sšyleyen standartlardõr. Ya da toplumsal olarak arzu etti-
ğimiz şeyler hakkõnda paylaşõlan soyut fikirlerdir.Ó  Genel hatlarõ itibariyle 
değer kavramõ doğrudan doğruya insan ve onun davranõşlarõ ile ilişkili bir 
kavram olarak karşõmõza çõkar. Bu kavram, topluma mal olmuş, toplum 
hayatõnõn dŸzenlenmesinde gerek doğrudan gerekse dolaylõ olarak yšnlen-
dirici bir etkiye sahip, bireye šzel olduğu kadar toplumun geneline de hitap 
eden kapsayõcõ bir kavram olarak değerlendirilebilir.  

Değerler, toplum içi iletişimin sağlanmasõ, kişilerarasõ etkileşimin 
geliştirilmesi ve toplumsal kimliğin şekillenmesi noktasõnda aktif rol oy-
narlar. Toplumun kendi iç kontrol mekanizmasõnõn dŸzenli bir şekilde iş-
lemesi değer kavramõ ve bu kavram evreni ile doğrudan ilgilidir.  Değer 
kavramõ, toplum hayatõnõn dŸzenlenmesi ve belli šlçŸtler doğrultusunda 
şekillenmesi açõsõndan da bŸyŸk bir šneme sahiptir. Bu doğrultuda toplu-
mun bir parçasõ olan Sõdk” BabaÕnõn kendi divanõnda Hz. Muhammed ko-
nulu şiirlerde geçen değerlerin tespiti birkaç yšnden šnemlidir. Bu nokta-
dan hareketle hem toplumun bir ferdi olan Sõdk” BabaÕnõn kendi divanõnda, 
peygamberi hangi değerler ile birlikte ele aldõğõ hem de toplumun bizzat 
merkezindeki kişi olan Hz. MuhammedÕin hangi değerleri ile šn plana çõk-
tõğõ konusu tespit edilmeye çalõşõlmõştõr.  

Birey ve toplum hayatõnõn şekillenmesinde šnemli bir rol oynayan 
değer kavramõ, toplumun sosyal yapõsõndan bağõmsõz bir gelişme gšster-
mez. Dolayõsõyla bir topluma ait değerleri tespit edebilmek için sšz konusu 
toplumu yakõndan tanõmak gerekir. Değerler, toplumsal olmakla birlikte 
bireysel; bireysel olduğu kadar da toplumsal bir işleve sahiptir. Tezcan, 
(1974:15)  değerlerin işlevlerini şu şekilde sõralamõştõr: ÒDeğerler, bireye 
amaç ve yšn tayin eder. Bireysel ve toplumsal faaliyetlerin esaslarõnõ ve 
genel yšnŸnŸ verir. Bireylerin davranõşlarõnõ yargõlamaya yardõmcõ olur. 

Bireyin başkalarõndan ne beklemesi gerektiğini ve kendisinden ne bekle-
diğini bilmesini sağlar. Bireyin doğru ve yanlõşõ, haklõ ve haksõzõ, hoşa gi-
den ve gitmeyeni, ahl‰k” ve ahl‰k” olmayanõ ayõrt etmesini sağlar.”  

Sõdk” Baba divanõndaki değerlerin incelenmesinde SchwartzÕõn de-
ğerler eğitimi tablosu dikkate alõnmõştõr.  

 
Güç (power):  
Toplumsal konum, saygõnlõk, insanlar ve kaynaklar Ÿzerine denetim 

gŸcŸ, toplumsal farkõndalõk; Başarõ (achievement): toplumsal standartlarõ 
temel alan kişisel başarõ yšnelimi, yetkin olmak, hõrslõ olmak, sšzŸ geçen 
biri olmak; Hazcõlõk (hedonism): bireysel zevke, hazza yšnelim, hayattan 
tat almak; Uyarõlõm (stimulation): heyecan ve yenilik arayõşõ, değişken bir 
hayat yaşamak, heyecanlõ bir yaşantõ sahibi olmak; …zyšnelim (selfdirec-
tion): dŸşŸnce ve eylemde bağõmsõzlõk, yaratõcõ olmak, merak duyabilmek, 
šzgŸr olmak, kendi amaçlarõnõ seçebilmek, bağõmsõz olmak; Evrenselcilik 
(universalizm: anlayõşlõlõk, hoşgšrŸ ve tŸm insanlarõn ve doğanõn iyiliğini 
gšzetmek; İyilikseverlik (benevolence): kişinin yakõn olduğu kişilerin iyi-
liğini gšzetme ve geliştirme, yardõmsever olmak, dŸrŸst olmak, bağõşlayõcõ 
olmak, sadõk olmak, sorumluluk sahibi olmak; Geleneksellik (tradition): 
kŸltŸrel ya da dinsel tšre ve fikirlere saygõ ve bağlõlõk, geleneklere saygõlõ 
olmak, õlõmlõ olmak; Uyma (conformity): başkalarõna zarar verebilecek ve 
toplumsal beklentilere aykõrõ olabilecek dŸrtŸ ve eylemlerin sõnõrlandõrõl-
masõ; GŸvenlik (security): toplumun, var olan ilişkilerin ve kişinin kendi-
sinin huzuru ve sŸrekliliği, temiz olmak, aile gŸvenliği, iyiliğe karşõlõk ver-
mek (Akt. Kağtçõbaşõ ve Kuşdil, 2000: 60–61). 

 
Sõdk” Baba: Hayatõ 
Asõl adõ Zeynel Abidin olan Sõdk” Baba, 1865 yõlõnda dŸnyaya gel-

miştir. Sõdk” BabaÕnõn soyu Oğuz TŸrkerinin Bozok koluna bağlõ  
Dedekargõn aşiretine dayanmaktadõr. Dedekargõn, aynõ zamanda 

AnadoluÕda bir ocağõn adõdõr. Dedekargõn aşireti AnadoluÕnun çeşitli yš-
relerine dağõlmõş bir grup da MalatyaÕnõn Tohma çayõ kenarõndaki ‚erme 
(Bereketli) adõnda bir kšye yerleşmiştir. Bunlarõn arasõnda Hacõ Ahmet-
ler diye tanõnan bir aile vardõr. Sõdk” babanõn dedesi bu Hacõ Ahmetler-
dendir. Torunu Muhsin GŸl, yazmõş olduğu ÒSõdk” BabaÓ adlõ eserinde 
Sõdk” BabaÕnõn hayatõ hakkõnda şu bilgileri verir:  

Osmanlõ DevletiÕnin gerileme dšnemlerinde AnadoluÕda devlet oto-
ritesi sarsõlmõş, devlet gŸvencesi ve can gŸvenliği kalmamõştõr. Aşiretler 
arasõnda kõran kõrana, gŸcŸ gŸcŸ yetene bir savaş ve rekabet hŸkŸm sŸr-
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değerlerin anlam kazanmasõ, değerlerin teşekkül etmesine sebep olan insan 
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mektedir. Kšy halkõ canõnõ kurtarmak için arazisini ve evini terk edip grup-
lar halinde gšç ederek Silifke yšresine yerleşir. İlk kafilede Hacõ Ahmetler 
de vardõr. Fakat Hacõ Ahmetler bu durumu hazmedemeyerek geri gidip 
arazilerine sahip çõkmayõ, kendi evlerinde oturmayõ kararlaştõrõp kšylerine 
dšnmek Ÿzere yola koyulurlar fakat tam bu sõrada bir kolera salgõnõna ya-
kalanõrlar. Ailenin bŸtŸn erkekleri šlŸr. Bu gšç yolculuğunu at sõrtõnda, 
heybe gšzŸnde, kundağa sarõlõ olarak yapan Mehmet adõnda bir kŸçŸk ço-
cuk vardõr. Erkek olarak yalnõz bu bebek Mehmet koleradan kurtulmuştur 
(Altõnok, 2013:1-2). Zamanla Mehmet bŸyŸr, on sekiz yaşõnda bir deli-
kanlõ olarak ailenin tek erkeği ve umudu olur. Eşeli adõnda bir kõzla evlenir. 
Bu evlilikten Ahmet ve Zeynel Abidin adõnda iki oğlu olur. Zeynel Abidin 
saz çalmayõ da šğrenir ve Pervane mahlasõyla deyişler sšylemeye başlar. 
Altõ yaşõnda deyiş sšylediği rivayet edilmiştir. Zeynel AbidinÕin mahlasõ 
artõk PervaneÕdir. 

 

Kul Pervanem eder ikrar kõlmõşõz  
ElestŸ bezminde Hakkõ bilmişiz  
Anadan doğmadan aşka yanmõşõz  
Pervane olsak da hoş olmasak da. 
 

1293/1876 yõlõnda Hacõbektaş Derg‰hõna gider. Derg‰hta aynõ za-
manda medrese eğitimi alõr. 12 yaşõna geldiğinde şu dizeleri sšyler:  

 

Bin iki yŸz doksan Ÿç oldu yõllar 
Aktõ gšzlerimden kan oldu seller 
Erişti nevbahar açõldõ gŸller 
Can bŸlbŸlŸ gŸlistana kavuştu 
 

Pervaneyim yandõm bir hŸsnŸ m‰ha 
DüştŸm leyl Ÿ nehar ‰h ile v‰ha 
Yaşõm on ikide geldim derg‰ha 
HamdŸ liÕll‰h can c‰nana kavuştu 
 

Sene bin iki yŸz doksan ŸçŸnde 
İçirdiler aşk b‰desin dŸşümde 
Bir gŸzelin sevdasõ var başõmda 
Ya Rabben‰ şükür el-hamdŸ liÕll‰h   (Altõnok, 2013:4). 
 

Hacõ Bektaş Derg‰hõnda Şeyh Cemaleddin EfendiÕnin isteği Ÿzerine 
kendisine Sõdk” mahlasõ verilmiş ve şiirlerinde de bu mahlasõ kullanmõştõr.  
14 yaşõna geldiği o gŸnden sonra adõ da, mahlasõ da Sõdk” olmuştur. Bun-
dan sonraki deyişlerinde Sõdk” mahlasõnõ kullanõr. Bu olayõ bŸyŸk bir se-
vinç ve şŸkran duygularõyla şu şekilde ifade etmiştir: 

Cemaleddin hünkâr dil-i şadõma 
İrşad ile Sõdk” dedi adõma  
H‰sõlõ yetirdin her muradõma  
Ya Rabbena şükür el-hamdü li’llâh 
 

On dšrt yõl dolandõm Pervanelikte 
Sõdk” ismim buldum divanelikte 
Sundular aşk meyin mestanelikte 
Kõrklarõn ceminde dara duş oldum. 
 

Er ceminde ag‰h oldum bu sõrra 
YŸkŸm cevahirdir çšzmem her yere 
On dšrt sene hizmet ettim bir pire 
Bu Sõdk” mahlasõn kazandõm yeter    (Altõnok, 2013:4-5). 
 
Şair, 1309/1893 tarihinde Hatice adõnda bir kõzla evlenmiş ve Mer-

zifonÕun Harõz (GŸmŸştepe) kšyŸne yerleşmiştir. Sõdk”, šmrŸnŸn kalan 
son 34 yõlõnõ burada tamamlamõştõr. Bu kšye gelişini bir koşmasõnõn son 
dšrtlŸğŸnde şšyle ifade eder: 

 

Âşõk oldum kaşlarõnõn yayõna 
Serim verdim ben AliÕnin soyuna 
Sene bin Ÿç yŸz on Harõz kšyŸne 
Geldi de bir âşõk Pervane gitti. 
 

Tarikattaki hizmetleri ve kazandõğõ ilmi derecesiyle babalõk sõfatõ 
alan Sõdk” Baba çeşitli yšrelerde (åşõk Sõdk”, Sõdk” Efendi, Sõdk” Baba, 
Cemal Efendimin aşõğõ Sõdk” Baba) adlarõyla tanõnmaktadõr. Sõdk” Baba 
ilim ve irfanõyla, halka hizmet etmiş ve dŸrŸstlŸğŸyle bŸyŸk itibar ve saygõ 
toplamõş, cesur bir kimse olarak tanõnmõştõr (Altõnok, 2013:8). 

 
Şairliği 
Sõdk” BabaÕnõn gŸçlŸ şairliği, şiirlerinin deki ŸstŸn sšyleyiş zarafeti, 

toplumun geniş bir kesimine hitap eden muhtevasõ ve bu muhtevanõn şiir 
musikisi ile harmanlanmasõndan ileri gelmektedir. AnadoluÕnun neredeyse 
bŸtŸn yšrelerinde yazmõş olduğu şiirleriyle tanõnan ve dilden dile dolaşan 
Sõdk” Baba, bu yšnŸyle son dšnemin gŸçlŸ şairlerinden biridir. Klasik 
TŸrk şiirini de çok iyi bilen aşõğõn deyişleri ve semahlarõ Ali Ekber ‚içek, 
Erkan Oğur, åşõk GŸlabi, Dertli Divani gibi birçok halk mŸziği sanatçõsõ 
tarafõndan bestelenip sšylenmiş ve bu vesile ile birçok kişiye ulaşma 
imk‰nõ bulmuştur.  
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Geldi de bir âşõk Pervane gitti. 
 

Tarikattaki hizmetleri ve kazandõğõ ilmi derecesiyle babalõk sõfatõ 
alan Sõdk” Baba çeşitli yšrelerde (åşõk Sõdk”, Sõdk” Efendi, Sõdk” Baba, 
Cemal Efendimin aşõğõ Sõdk” Baba) adlarõyla tanõnmaktadõr. Sõdk” Baba 
ilim ve irfanõyla, halka hizmet etmiş ve dŸrŸstlŸğŸyle bŸyŸk itibar ve saygõ 
toplamõş, cesur bir kimse olarak tanõnmõştõr (Altõnok, 2013:8). 

 
Şairliği 
Sõdk” BabaÕnõn gŸçlŸ şairliği, şiirlerinin deki ŸstŸn sšyleyiş zarafeti, 

toplumun geniş bir kesimine hitap eden muhtevasõ ve bu muhtevanõn şiir 
musikisi ile harmanlanmasõndan ileri gelmektedir. AnadoluÕnun neredeyse 
bŸtŸn yšrelerinde yazmõş olduğu şiirleriyle tanõnan ve dilden dile dolaşan 
Sõdk” Baba, bu yšnŸyle son dšnemin gŸçlŸ şairlerinden biridir. Klasik 
TŸrk şiirini de çok iyi bilen aşõğõn deyişleri ve semahlarõ Ali Ekber ‚içek, 
Erkan Oğur, åşõk GŸlabi, Dertli Divani gibi birçok halk mŸziği sanatçõsõ 
tarafõndan bestelenip sšylenmiş ve bu vesile ile birçok kişiye ulaşma 
imk‰nõ bulmuştur.  



102

Prof. Dr. HASAN KAVRUK / OĞUZHAN OĞUZTÜRK

İbrahim Aslanoğlu, Âşõk Sõdk”Õnin şiirdeki başarõsõnõ şu cŸmlelerle 
anlatõr: ÒTarsuslu Sõdk”Õde sadelik içinde gŸzellik vardõr. Yabancõ kelime-
lerden yardõm beklemez. Dili halk dili, halkõn duygusu; işlediği konularsa 
halkõn derdi, halkõn neşesi, halkõn hayatõ, kõsacasõ Sõdk”Õnin şiirleri gele-
neksel halk şiirimizin su katõlmamõş şiirleridir.Ó  Şiir yazma tekniği ol-
dukça sağlam olan Sõdk” Baba, şiirlerinde kelimeleri oldukça ustalõkla kul-
lanmõştõr (Altõnok, 2013:18-19). 

 
Eserleri 
Sõdk” Baba, şairliğinin yanõ sõra iyi bir medrese eğitimi gšrmesi se-

bebiyle divanõnõn yanõnda farklõ eserler de kaleme almõştõr. Bunlardan 
biri šğŸt ve nasihat vermek amacõyla yazõlan ÒNasihatn‰meÓ adlõ eseridir. 
Sõdk” Baba eserin giriş bšlŸmŸnde eseri 1310/1894 yõlõnda yazdõğõnõ be-
lirtmiştir: 

 

Bir hediye yazayõm yoldaşlara 
Yadig‰r olsun gelen kardaşlara 
Bin Ÿç yŸz on işbu tarih-i zaman 
Hem mŸbarek durur AbdŸlhamid Han 
 

Nasihatn‰meÕnin tamamõ 97 sayfadõr ancak 76 ve 77. sayfanõn ol-
duğu yaprak kaybolmuştur. Eser on beşer satõrla ve medrese rikÕasõyla ya-
zõlmõştõr. Kaybolan yapraktakilerle birlikte eser 1393 beyitten oluşmakta-
dõr. Sõdk” Baba, eserinde Arapça ve Farsça sšzcŸkler de kullanmõştõr (Al-
tõnok, 2013:18-20). 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. YÖNTEM 
Bu bšlŸmde sõralõ şekilde araştõrmanõn modeli, verilerin toplan-

masõ ve verilerin değerlendirilmesi bulunmaktadõr. 
 
Araştõrma Modeli  
‚alõşmada, Sõdk” Baba DivanõÕndan faydalanõlmõştõr. Araştõrmada 

Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisiyle ilgili metinler çšzŸm-
lenerek değer eğitimi açõsõndan incelenmiştir. ‚alõşmada, tarama modeli 
esas alõnmõş ve betimsel içerik analizi tekniği kullanõlmõştõr. 

 
Verilerin Toplanmasõ ve Değerlendirilmesi  
Verilerin toplanmasõ aşamasõnda tek kaynak olan Sõdk” Baba Di-

vanõÕndan yararlanõlmõştõr. Eserde geçen değerler, SchwartzÕõn değer sõnõf-
landõrmasõ (Kuşdil & Kağõtçõbaşõ, 2000:60) gšz šnŸnde bulundurularak 

tespit edilmiştir. SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõnõn sšz konusu çalõş-
mada verilerin değerlendirilmesi aşamasõnda tercih edilmesinin sebebi, 
SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõnõn hem biyolojik organizmaya hem ki-
şilerarasõ başarõya hem de gruplarõn ve toplumun başarõsõna hitap eden de-
ğerleri ihtiva etmesinden ileri gelmektedir. Schwartz, değerleri sšz konusu 
bu Ÿç aşamayõ gšz šnŸnde bulundurarak şekillendirmiştir. Eserde tespit 
edilen değerler SchwartzÕõn belirlediği ÒgŸç, başarõ, iyilikseverlik, gele-
neksellik, uyma, gŸvenlikÓ değer tipleri altõnda belirlenen değerler açõsõn-
dan incelenmiştir. ‚alõşmada, SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõna d‰hil 
edilemeyen değerler mŸstakil bir başlõk altõnda toplanmõştõr. ‚alõşmada 
beyitte šne çõkan ana değer esas alõnmõştõr. Bir beyitte birden fazla değer 
tespit edildiği de olmuştur. ‚alõşmada dokŸman analizi yšntemi kullanõl-
mõş olup, bu yšntemin tekniklerinden olan betimsel analiz ve içerik analizi 
tekniği kullanõlmõştõr. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
4. BULGULAR VE YORUMLAR 
SchwartzÕõn Değer Sõnõflandõrmasõna Gšre Bulgu ve Yorumlar 
Bu bšlŸmde Sõdk” Baba divanõndaki Hz. Muhammed sevgisine dair 

unsurlar Schwartz tarafõndan tespit edilen değerler gšz šnŸne alõnarak sõ-
nõflandõrõlmõştõr.  

 
Güç Değer 
Bu bšlŸm ÒSosyal gŸç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, insanlar 

tarafõndan benimsenmekÓ şeklinde Ÿç ana başlõktan ibarettir. Bu bšlŸmde 
Hz. MuhammedÕin toplum hayatõndaki rolŸnŸ ifade eden değerlere yer ve-
rilmiştir. Hz. Muhammed, toplum hayatõnda bulunduğu konum itibariyle 
šnemli bir sosyal gŸce sahiptir.  Sšz konusu bu gŸç, toplumu yšnlendire-
cek ve kendisine tabi olanlarõ etkisi altõna alabilecek bir mahiyete sahiptir.  
Bu durum aynõ zamanda otorite kavramõnõ da zorunlu kõlar. Bahsi geçen 
otorite dini mesajlarõn iletilmesi konusunda bulunduğu konumdur.  

 
Sosyal Güç Sahibi Olmak 
Hz. Muhammed, toplum tarafõndan dini bir lider olarak kabul gšr-

mŸştŸr. Lider oluşu onu aynõ zamanda toplumsal bir gŸç sahibi de yapmõş-
tõr. Beyitte PeygamberÕin sancağõndan bahsedilmiş ve o sancak altõnda top-
lanma arzusu dile getirilmiştir. Bu durum PeygamberÕin sosyal bir gŸce 
sahip olduğunun gšstergelerinden biridir. 

 

Seyf-i Hakdõr dest-i izzinde dahi şerÕ-i şerif  
Zir-i sancağõna giren çekmez asla õzõdõrab  (Altõnok, 2013:405) 
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‚alõşmada, Sõdk” Baba DivanõÕndan faydalanõlmõştõr. Araştõrmada 

Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisiyle ilgili metinler çšzŸm-
lenerek değer eğitimi açõsõndan incelenmiştir. ‚alõşmada, tarama modeli 
esas alõnmõş ve betimsel içerik analizi tekniği kullanõlmõştõr. 
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Bu bšlŸmde Sõdk” Baba divanõndaki Hz. Muhammed sevgisine dair 

unsurlar Schwartz tarafõndan tespit edilen değerler gšz šnŸne alõnarak sõ-
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otorite dini mesajlarõn iletilmesi konusunda bulunduğu konumdur.  

 
Sosyal Güç Sahibi Olmak 
Hz. Muhammed, toplum tarafõndan dini bir lider olarak kabul gšr-

mŸştŸr. Lider oluşu onu aynõ zamanda toplumsal bir gŸç sahibi de yapmõş-
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Peygamberin sancağõndan sonra bahsi geçen diğer unsur, “asitan-i 
devletÓ ifadesidir. Peygamber, insanlarõn kendisine yšneldiği ve kendi-
sinden bir şeyler talep ettiği sosyal bir gŸcŸn sembolŸdŸr. Şaire gšre bu 
gŸç Òasitan-i devletÓ kavramõyla somutlaştõrõlmõştõr. MŸminlerin kõblesi 
PeygamberÕin devletinin bulunduğu yerde olduğu gibi ona mazhar olabil-
mek de PeygamberÕin ismini layõkõyla anmak ile mŸmkŸn olacaktõr.  

 

Asitan-i devletindir kõbleg‰h-i mŸÕmin‰n 
Zikr-i isminle dualardõr demadem mŸstecab   (Altõnok, 2013:405) 

 

PeygamberÕin devletine d‰hil olanlar aynõ zamanda HakkÕõn rõzasõnõ 
kazanmõş kişilerdir.  

 

Ettiler h‰sõl rõza-yõ Hakkõ anlar şŸphesiz  
Asitan-i devletine eyleyenler intisab (Altõnok, 2013:406) 

 

Beyitlerden de anlaşõlacağõ Ÿzere sosyal gŸç sahibi olma değeri daha 
çok  Òasitan-i devletÓ ifadesiyle ilişkilendirilmiş ve bu noktadan hareketle 
Peygamber sosyal bir gŸcŸn merkezine getirilmiştir.  

 
Otorite Sahibi Olmak 
Sosyal bir gŸcŸn sembolŸ olan Peygamber aynõ zamanda bir otori-

tenin de sahibidir. Bu otorite, dinin hŸkŸmleri esasõna dayanan bir otorite-
dir. İslam devletinin lideri olmasõ sebebiyle MŸslŸmanlar onun devletine 
tabi olmuşlardõr. Bir šnceki beyitte “asitan-i devletÓ ifadesiyle dile getiri-
len sosyal gŸç aynõ zamanda bir otoriteyi de kapsamaktadõr. Şaire gšre sšz 
konusu otorite insanlar Ÿzerinde etkili olduğu gibi aynõ zamanda melekler 
tarafõndan da kabul gšren bir mahiyete sahiptir, ancak iblis bunun dõşõnda-
dõr.  

Hep melekler secde kõldõ seyredip zatõn senin  
Gšrmeyiben nžr-i Hakkõ etti iblis ictinab  (Altõnok, 2013:406) 

 
Sosyal gŸç sahibi olma bahsinde incelenen aşağõdaki beyit aynõ za-

manda otorite değerini de kapsayõcõ niteliktedir. PeygamberÕin devletine 
mensup olanlar, onun tesis ettiği otoriteye tabi olup kendisini onun getir-
diği din ve İslam anlayõşõna teslim edenler aynõ zamanda HakkÕõn rõzasõna 
da mazhar olmuş kişilerdir.  

 

Ettiler h‰sõl rõza-yõ Hakkõ anlar şŸphesiz  
Asitan-i devletine eyleyenler intisab (Altõnok, 2013:406) 

 

Peygamberin şefaat konusunda yetkin bir merci olarak kabul gšr-
mesi onu otorite sahibi yapan unsurlardan bir diğeridir. 

Serinde tâc-i levlâke şefaat menbaõ sensin  
Sõğõndõm çŸnki gufran-i Gafura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 

İnsanlar Tarafõndan Benimsenmek 
Sosyal bir gŸcŸn ve dolayõsõyla belli bir otoritenin sahibi olan Hz. 

Muhammed aynõ zamanda insanlar tarafõndan kabul gšrmŸş bir peygam-
berdir. İnsanlar onun šrnek davranõşlarõnõ kendilerine šlçŸt almõş ve bu 
doğrultuda yaşama gayreti gšstermişlerdir. PeygamberÕin insanlar tara-
fõndan kabul gšrmesi sadece sosyal bir gŸç ve otorite sahibi olmasõndan 
ileri gelmez. Aynõ zamanda insanlarla olan yakõn ilişkileri ve šrnek ha-
yatõ da insanlar tarafõndan kabul gšrmesinde etkili olmuştur.  …yle ki şa-
ire gšre insanlar PeygamberÕin temiz ismini anmaktan bile bŸyŸk bir 
şevk ve neşe duymaktadõrlar.   

 

İsm-i pâkin zikredenler şevk ile pŸr nžr olur  
MŸÕminin kalbi cil‰sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

İnsanlarõn PeygamberÕin sancağõnõn altõna girmesi PeygamberÕin in-
sanlar tarafõndan benimsendiğinin ve kabul gšrdŸğŸnŸn bir diğer gšster-
gesidir. Sõdk” BabaÕya gšre PeygamberÕin sancağõ altõna girenler õstõrap 
çekmeyeceklerdir.  

 

Seyf-i Hakdõr dest-i izzinde dahi şerÕ-i şerif  
Zir-i sancağõna giren çekmez asla õzdõrab (Altõnok, 2013:405) 

 

Sõdk” Baba, PeygamberÕin tebliğine uyanlarõn aynõ zamanda Al-
lahÕõn rõzasõnõ da kazanacak kişiler olduğunu belirtmiştir. AllahÕõn rõzasõnõ 
kazanmõş kişiler PeygamberÕi de benimsemiş kişilerdir. PeygamberÕin in-
sanlar tarafõndan benimsenmesinde etkili olan diğer unsur şefaat kavramõ-
dõr. Ancak PeygamberÕin insanlar tarafõndan kabul gšrmesi sadece şefaat 
kavramõna indirgenemez. Nitekim Hz. Muhammed, peygamber olmadan 
šnce de ŸstŸn ahlakõ ve šrnek kişiliği ile insanlar arasõnda ayõrt edici bir 
konuma sahiptir. Şefaat kavramõ, insanlar tarafõndan kabul gšrme husu-
sunda etkili olan unsurlardan yalnõzca biri olarak değerlendirilebilir.  

Serinde tâc-õ levl‰ke şefaat menbaõ sensin  
Sõğõndõm çŸnki gufran-õ Gafura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 
 

Beyitteki Òt‰c-õ levl‰keÓ ifadesi aynõ zamanda gŸç değer kavramõnõn 
otorite ile ilgili olan bšlŸmŸnŸ de kapsamaktadõr. Tarihsel sŸreçte insanlar 
baskõ ile bir otoriteye boğun eğmiş olabilirler ancak bu durum otoritenin 
benimsendiği anlamõnõ çõkarmaz insanlar benimsemedikleri bir otoriteye 
mecburen itaat etmek durumunda kalmõş olabilirler. Ancak buradaki du-
rum çok farklõdõr. İnsanlar Peygamber merkezli benimsemiş olduklarõ bir 
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Peygamberin sancağõndan sonra bahsi geçen diğer unsur, “asitan-i 
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mek de PeygamberÕin ismini layõkõyla anmak ile mŸmkŸn olacaktõr.  
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PeygamberÕin devletine d‰hil olanlar aynõ zamanda HakkÕõn rõzasõnõ 
kazanmõş kişilerdir.  
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Asitan-i devletine eyleyenler intisab (Altõnok, 2013:406) 

 

Beyitlerden de anlaşõlacağõ Ÿzere sosyal gŸç sahibi olma değeri daha 
çok  Òasitan-i devletÓ ifadesiyle ilişkilendirilmiş ve bu noktadan hareketle 
Peygamber sosyal bir gŸcŸn merkezine getirilmiştir.  

 
Otorite Sahibi Olmak 
Sosyal bir gŸcŸn sembolŸ olan Peygamber aynõ zamanda bir otori-

tenin de sahibidir. Bu otorite, dinin hŸkŸmleri esasõna dayanan bir otorite-
dir. İslam devletinin lideri olmasõ sebebiyle MŸslŸmanlar onun devletine 
tabi olmuşlardõr. Bir šnceki beyitte “asitan-i devletÓ ifadesiyle dile getiri-
len sosyal gŸç aynõ zamanda bir otoriteyi de kapsamaktadõr. Şaire gšre sšz 
konusu otorite insanlar Ÿzerinde etkili olduğu gibi aynõ zamanda melekler 
tarafõndan da kabul gšren bir mahiyete sahiptir, ancak iblis bunun dõşõnda-
dõr.  

Hep melekler secde kõldõ seyredip zatõn senin  
Gšrmeyiben nžr-i Hakkõ etti iblis ictinab  (Altõnok, 2013:406) 

 
Sosyal gŸç sahibi olma bahsinde incelenen aşağõdaki beyit aynõ za-

manda otorite değerini de kapsayõcõ niteliktedir. PeygamberÕin devletine 
mensup olanlar, onun tesis ettiği otoriteye tabi olup kendisini onun getir-
diği din ve İslam anlayõşõna teslim edenler aynõ zamanda HakkÕõn rõzasõna 
da mazhar olmuş kişilerdir.  

 

Ettiler h‰sõl rõza-yõ Hakkõ anlar şŸphesiz  
Asitan-i devletine eyleyenler intisab (Altõnok, 2013:406) 

 

Peygamberin şefaat konusunda yetkin bir merci olarak kabul gšr-
mesi onu otorite sahibi yapan unsurlardan bir diğeridir. 

Serinde tâc-i levlâke şefaat menbaõ sensin  
Sõğõndõm çŸnki gufran-i Gafura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 

İnsanlar Tarafõndan Benimsenmek 
Sosyal bir gŸcŸn ve dolayõsõyla belli bir otoritenin sahibi olan Hz. 

Muhammed aynõ zamanda insanlar tarafõndan kabul gšrmŸş bir peygam-
berdir. İnsanlar onun šrnek davranõşlarõnõ kendilerine šlçŸt almõş ve bu 
doğrultuda yaşama gayreti gšstermişlerdir. PeygamberÕin insanlar tara-
fõndan kabul gšrmesi sadece sosyal bir gŸç ve otorite sahibi olmasõndan 
ileri gelmez. Aynõ zamanda insanlarla olan yakõn ilişkileri ve šrnek ha-
yatõ da insanlar tarafõndan kabul gšrmesinde etkili olmuştur.  …yle ki şa-
ire gšre insanlar PeygamberÕin temiz ismini anmaktan bile bŸyŸk bir 
şevk ve neşe duymaktadõrlar.   

 

İsm-i pâkin zikredenler şevk ile pŸr nžr olur  
MŸÕminin kalbi cil‰sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

İnsanlarõn PeygamberÕin sancağõnõn altõna girmesi PeygamberÕin in-
sanlar tarafõndan benimsendiğinin ve kabul gšrdŸğŸnŸn bir diğer gšster-
gesidir. Sõdk” BabaÕya gšre PeygamberÕin sancağõ altõna girenler õstõrap 
çekmeyeceklerdir.  

 

Seyf-i Hakdõr dest-i izzinde dahi şerÕ-i şerif  
Zir-i sancağõna giren çekmez asla õzdõrab (Altõnok, 2013:405) 

 

Sõdk” Baba, PeygamberÕin tebliğine uyanlarõn aynõ zamanda Al-
lahÕõn rõzasõnõ da kazanacak kişiler olduğunu belirtmiştir. AllahÕõn rõzasõnõ 
kazanmõş kişiler PeygamberÕi de benimsemiş kişilerdir. PeygamberÕin in-
sanlar tarafõndan benimsenmesinde etkili olan diğer unsur şefaat kavramõ-
dõr. Ancak PeygamberÕin insanlar tarafõndan kabul gšrmesi sadece şefaat 
kavramõna indirgenemez. Nitekim Hz. Muhammed, peygamber olmadan 
šnce de ŸstŸn ahlakõ ve šrnek kişiliği ile insanlar arasõnda ayõrt edici bir 
konuma sahiptir. Şefaat kavramõ, insanlar tarafõndan kabul gšrme husu-
sunda etkili olan unsurlardan yalnõzca biri olarak değerlendirilebilir.  

Serinde tâc-õ levl‰ke şefaat menbaõ sensin  
Sõğõndõm çŸnki gufran-õ Gafura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 
 

Beyitteki Òt‰c-õ levl‰keÓ ifadesi aynõ zamanda gŸç değer kavramõnõn 
otorite ile ilgili olan bšlŸmŸnŸ de kapsamaktadõr. Tarihsel sŸreçte insanlar 
baskõ ile bir otoriteye boğun eğmiş olabilirler ancak bu durum otoritenin 
benimsendiği anlamõnõ çõkarmaz insanlar benimsemedikleri bir otoriteye 
mecburen itaat etmek durumunda kalmõş olabilirler. Ancak buradaki du-
rum çok farklõdõr. İnsanlar Peygamber merkezli benimsemiş olduklarõ bir 
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otoriteye itaat etmektedirler. Sšz konusu beyitlerden bšyle bir anlam çõka-
rõlabilir.  

 
Başarõ Değeri  
Başarõlõ Olmak 
Bu bölümde başarõ değeri altõnda bilgi ve ilim šğrenme, bir işi yap-

mada yetkin olma ve toplum içinde sšzŸ geçen biri olma değerleri vurgu-
lanmõştõr. Başarõ değeri bölümünde en fazla yüceltilen değer ilim öğrenme 
değeridir. Şair, PeygamberÕden kendisini içinde bulunduğu cehaletten kur-
tarmasõ hususunda talepte bulunmaktadõr. Peygamber insanlarõ cehaletten 
kurtaracak bir gŸç değer, bir ilim gŸcŸnŸn sembolŸ olarak gšrŸlmŸştür.  

 

Hal‰s et çakerin Sõdk” kulunu bu cehaletten  
Eriştir h‰sõlõ bu ilm-i nžra ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 

Şaire gšre bu ilimden hissedar olabilmek için bazõ şartlarõ yerine ge-
tirmek elzemdir. Bunlarõn başõnda PeygamberÕin ismini bŸyŸk bir samimi-
yet ve içtenlikle anmak gelmektedir. …yle ki PeygamberÕin ismini aşk ve 
şevk ile ananlar huzura ermişlerdir. Bu konuma gelebilmek şair için büyük 
bir başarõ kaynağõdõr.  

 

Aşk ile zikr eyleyenler buldular fevz Ÿ fel‰h 
İlm-i esm‰dõr Muhammed Mustafa şahõm Ali (Altõnok, 2013:427) 
 
Yetkin Olmak 
Hz. Peygamber, birçok yšnden yetkindir. İnsanlar birçok vesileyle 

onun yetkinliğinden hissedar olmayõ arzulamaktadõrlar. Şair, Hz. Peygam-
berÕi dertlere deva olma hususunda yetkin gšrmekte ve onun ismini zikre-
derek dertlerinden uzak olmayõ arzulamaktadõr.  

 

Sõdk”Õya vasf et mŸbarek ismini ihl‰s ile  
CŸmle dertliler devasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
 

Hz. Peygamber, aynõ zamanda Ÿstlenmiş olduğu sorumluluk sebe-
biyle toplum hayatõnda da yetkin bir kişi olarak gšrŸlmektedir. Hz. Pey-
gamberÕin yetkinliği insanlara yol gšsterme hususunda da karşõmõza çõk-
maktadõr.  

 

H‰di-i Haksõn Resžl-i rehnŸma-yõ ins Ÿ can  
Salik-i şer'-i şerifin n‰cidir yevmÕel-hisab  (Altõnok, 2013:406) 

 

Şair, PeygamberÕi kendi gŸnahlarõnõn bağõşlanmasõ hususunda yet-
kin gšrdŸğŸ için ondan talepte bulunmakta ve Ÿmmetiyle beraber kendisi-
nin de affedilmesini arzulamaktadõr.  

†mmetin içre beraber yarlõğa bu Sõdk”Õyi  
Sen nebiler şahõsõn vallahŸ ‰Õlem biÕs-sevab (Altõnok, 2013:416) 

 

Sözü Geçen Biri Olmak 
Hz. Muhammed kendisine inananlar tarafõndan kabul gšrdŸğŸ için 

insanlar Ÿzerinde sšz sahibidir. ÒVahiyle ahl‰k” bakõmdan mŸkemmelleşen 
Hz. Peygamber, MŸslŸmanlar için numune-i imtisal haline gelirken ona 
inanmayanlar nezdinde de ahl‰k” bakõmdan saygõnlõğõndan bir şey kaybet-
memiştir. O konuştuğunda doğru sšzlŸ, ticari muamele ve ortaklõklarõnda 
dŸrŸst, insanlarla ilişkilerinde mŸşfik, gŸler yŸzlŸ ve candan bir kişi olarak 
kendisinden sšz ettirmiştir. Peygamber olarak gšrevlendirdiğini sšyleme-
sinden sonra da muhalif grupta yer alan Mekkeliler onu yalancõlõkla itham 
etmemişler, başka sebepleri šne sŸrerek ona karşõ çõkmõşlardõr. Dolayõsõyla 
o her daim dŸrŸst olarak bilinmiş ve kabul edilmiştirÓ (Erdoğan, 
2006:829). Ayrõca insanlar, PeygamberÕin ettiği dualarõn Allah tarafõndan 
kabul edileceğini dŸşŸndŸkleri için ondan istekte bulunmaktadõrlar. Pey-
gamber bu hususta, sšzŸ geçen biri olarak kabul gšrmektedir. Şair, Sõdk” 
Baba da dertlerinin devasõ hususunda PeygamberÕden istekte bulunmakta-
dõr.  

Sõdk”Õya vasf et mŸbarek ismini ihl‰s ile  
CŸmle dertliler devasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Doğruluk yolu Peygamber sayesinde aydõnlanmõştõr. Peygamber in-
sanlarõ için bir yol gšstericidir. Onun sšzleri ise ilahi sõrlarõn keşfi gibidir. 

 

Mucizatõnla nŸmayan oldu r‰h-õ mŸstakim  
K‰şif-i sõrr-õ ilahidir lisanõn elcevab (Altõnok, 2013:405) 

 
ålemlerin, PeygamberÕin şanõ için yaratõldõğõ dŸşŸncesi insanlar 

arasõnda onun sšz sahibi olduğunun bir diğer gšstergesidir.  
 

Z‰t-õ p‰kin hŸrmetine halk olundu dŸ cihan  
ŞanõnaÒLevl‰ke levl‰kÓçŸnki buyurdu Vehhab (Altõnok, 2013:405) 
 
İyilikseverlik Değeri 
Yardõmsever Olmak 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespite-

dilen değerlerden bir diğeri de iyilikseverlik değeridir. Peygamber, insan 
lar tarafõndan iyilik timsali olarak kabul gšrmektedir ve insanlar bu 

noktadan hareketle ondan yardõm talep etmektedir. Sšz konusu yardõm 
daha çok ilahi/manevi bir yardõmdõr ve daha çok şefaat kavramõ ile ilişki-
lendirilmektedir: ÒH‰di-i Haksõn Resžl-i rehnŸma-yõ ins Ÿ can  (Altõnok, 
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otoriteye itaat etmektedirler. Sšz konusu beyitlerden bšyle bir anlam çõka-
rõlabilir.  

 
Başarõ Değeri  
Başarõlõ Olmak 
Bu bölümde başarõ değeri altõnda bilgi ve ilim šğrenme, bir işi yap-

mada yetkin olma ve toplum içinde sšzŸ geçen biri olma değerleri vurgu-
lanmõştõr. Başarõ değeri bölümünde en fazla yüceltilen değer ilim öğrenme 
değeridir. Şair, PeygamberÕden kendisini içinde bulunduğu cehaletten kur-
tarmasõ hususunda talepte bulunmaktadõr. Peygamber insanlarõ cehaletten 
kurtaracak bir gŸç değer, bir ilim gŸcŸnŸn sembolŸ olarak gšrŸlmŸştür.  

 

Hal‰s et çakerin Sõdk” kulunu bu cehaletten  
Eriştir h‰sõlõ bu ilm-i nžra ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 

Şaire gšre bu ilimden hissedar olabilmek için bazõ şartlarõ yerine ge-
tirmek elzemdir. Bunlarõn başõnda PeygamberÕin ismini bŸyŸk bir samimi-
yet ve içtenlikle anmak gelmektedir. …yle ki PeygamberÕin ismini aşk ve 
şevk ile ananlar huzura ermişlerdir. Bu konuma gelebilmek şair için büyük 
bir başarõ kaynağõdõr.  

 

Aşk ile zikr eyleyenler buldular fevz Ÿ fel‰h 
İlm-i esm‰dõr Muhammed Mustafa şahõm Ali (Altõnok, 2013:427) 
 
Yetkin Olmak 
Hz. Peygamber, birçok yšnden yetkindir. İnsanlar birçok vesileyle 

onun yetkinliğinden hissedar olmayõ arzulamaktadõrlar. Şair, Hz. Peygam-
berÕi dertlere deva olma hususunda yetkin gšrmekte ve onun ismini zikre-
derek dertlerinden uzak olmayõ arzulamaktadõr.  

 

Sõdk”Õya vasf et mŸbarek ismini ihl‰s ile  
CŸmle dertliler devasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
 

Hz. Peygamber, aynõ zamanda Ÿstlenmiş olduğu sorumluluk sebe-
biyle toplum hayatõnda da yetkin bir kişi olarak gšrŸlmektedir. Hz. Pey-
gamberÕin yetkinliği insanlara yol gšsterme hususunda da karşõmõza çõk-
maktadõr.  

 

H‰di-i Haksõn Resžl-i rehnŸma-yõ ins Ÿ can  
Salik-i şer'-i şerifin n‰cidir yevmÕel-hisab  (Altõnok, 2013:406) 

 

Şair, PeygamberÕi kendi gŸnahlarõnõn bağõşlanmasõ hususunda yet-
kin gšrdŸğŸ için ondan talepte bulunmakta ve Ÿmmetiyle beraber kendisi-
nin de affedilmesini arzulamaktadõr.  

†mmetin içre beraber yarlõğa bu Sõdk”Õyi  
Sen nebiler şahõsõn vallahŸ ‰Õlem biÕs-sevab (Altõnok, 2013:416) 

 

Sözü Geçen Biri Olmak 
Hz. Muhammed kendisine inananlar tarafõndan kabul gšrdŸğŸ için 

insanlar Ÿzerinde sšz sahibidir. ÒVahiyle ahl‰k” bakõmdan mŸkemmelleşen 
Hz. Peygamber, MŸslŸmanlar için numune-i imtisal haline gelirken ona 
inanmayanlar nezdinde de ahl‰k” bakõmdan saygõnlõğõndan bir şey kaybet-
memiştir. O konuştuğunda doğru sšzlŸ, ticari muamele ve ortaklõklarõnda 
dŸrŸst, insanlarla ilişkilerinde mŸşfik, gŸler yŸzlŸ ve candan bir kişi olarak 
kendisinden sšz ettirmiştir. Peygamber olarak gšrevlendirdiğini sšyleme-
sinden sonra da muhalif grupta yer alan Mekkeliler onu yalancõlõkla itham 
etmemişler, başka sebepleri šne sŸrerek ona karşõ çõkmõşlardõr. Dolayõsõyla 
o her daim dŸrŸst olarak bilinmiş ve kabul edilmiştirÓ (Erdoğan, 
2006:829). Ayrõca insanlar, PeygamberÕin ettiği dualarõn Allah tarafõndan 
kabul edileceğini dŸşŸndŸkleri için ondan istekte bulunmaktadõrlar. Pey-
gamber bu hususta, sšzŸ geçen biri olarak kabul gšrmektedir. Şair, Sõdk” 
Baba da dertlerinin devasõ hususunda PeygamberÕden istekte bulunmakta-
dõr.  

Sõdk”Õya vasf et mŸbarek ismini ihl‰s ile  
CŸmle dertliler devasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Doğruluk yolu Peygamber sayesinde aydõnlanmõştõr. Peygamber in-
sanlarõ için bir yol gšstericidir. Onun sšzleri ise ilahi sõrlarõn keşfi gibidir. 

 

Mucizatõnla nŸmayan oldu r‰h-õ mŸstakim  
K‰şif-i sõrr-õ ilahidir lisanõn elcevab (Altõnok, 2013:405) 

 
ålemlerin, PeygamberÕin şanõ için yaratõldõğõ dŸşŸncesi insanlar 

arasõnda onun sšz sahibi olduğunun bir diğer gšstergesidir.  
 

Z‰t-õ p‰kin hŸrmetine halk olundu dŸ cihan  
ŞanõnaÒLevl‰ke levl‰kÓçŸnki buyurdu Vehhab (Altõnok, 2013:405) 
 
İyilikseverlik Değeri 
Yardõmsever Olmak 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespite-

dilen değerlerden bir diğeri de iyilikseverlik değeridir. Peygamber, insan 
lar tarafõndan iyilik timsali olarak kabul gšrmektedir ve insanlar bu 

noktadan hareketle ondan yardõm talep etmektedir. Sšz konusu yardõm 
daha çok ilahi/manevi bir yardõmdõr ve daha çok şefaat kavramõ ile ilişki-
lendirilmektedir: ÒH‰di-i Haksõn Resžl-i rehnŸma-yõ ins Ÿ can  (Altõnok, 
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2013:406)Ó. Sõdk” Baba, PeygamberÕin eşiğine yŸz sŸrenlerin azaba uğra-
mayacaklarõnõ ifade etmektedir. 

 

Tâc-i “Levlâke” serinde çün şefaat k‰nõsõn  
Âsitane yüz sürenler görmedi hergiz azab (Altõnok, 2013:405) 
 

Peygamber, Ÿmmete yardõm hususunda šnemli bir mevkide gšrŸl-
mektedir. …yle ki yardõmõnõ insanlardan esirgemesi gibi bir ihtimali dŸşŸ-
nŸp tedirgin olmaktadõrlar.  

 

Maazallah ki el çeksen bu âsi ümmetinden sen  
Şefaat emrini kimler buyura ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 

İyilikseverlik değeri, yardõmseverlik, bağõşlama, merhamet ve şe-
faat kavramlarõ ile doğrudan ilişkili bir değerdir. Sõdkõ Baba peygamberi, 
merhametin ve şefaatin kapõsõ olarak gšrmŸş ve Ÿmmetin kurtuluşunu Pey-
gamberin şefaatinde aramõştõr. 

 

Bağõşlayõcõ Olmak 
Hz. Muhammed, ‰lemlere rahmet olarak gšnderilmiştir. ÒVe m‰ er-

seln‰ke ill‰ rahmeten lil ‰lem”nÓ (Enbiya, 21). Bu yŸzden insanlarõn gš-
zŸnde, sevgi, saygõ, hoşgšrŸ, rahmet ve merhametin sembolŸ olarak kabul 
gšrmŸştŸr. SchwartzÕõn sõnõflandõrmasõnda bulunan bağõşlayõcõlõk değeri, 
iyilikseverlik değeri ile bağlantõlõ bir değerdir. Daha çok PeygamberÕin şe-
faati hususuyla ilişkilendirilmiştir. Hz. Muhammed, ‰lemlere rahmet ola-
rak gšnderilmiştir. İnsanlar onun rahmet ve merhametini ummaktadõrlar.  

 

Rahmeten li’l-âlemin ş‰nõnda n‰zil ‰şikâr  
Kuran içre“Kul kefa”sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
Seyf-i Hakdõr dest-i izzinde dahi şer’-i şerif  
Zir-i sancağõna giren çekmez asla õzõdõrab (Altõnok, 2013:405) 

 

Şair, kendisini kibir ehli olmakla nitelendirmekte ve PeygamberÕden 
gŸnahlarõnõ bağõşlamasõnõ istemektedir. Şaire gšre Peygamber, bağõşlayõcõ 
bir konumdadõr.  

 

Huzura varmadan affet gŸnahõm, defterim gel yõrt  
Melâmet eyleme ins ü tuyûr’a ya Resulallah (Altõnok, 2013:416) 

 

 
GŸnahõm affõna ver bir temessük eyleyim ifşa  
Dühûl oldukta ben ehl-i kubura ya Resulallah (Altõnok, 2013:416) 
 

Cehennemin azabõndan kurtulma hususunda PeygamberÕin şefaa-
tine ve bağõşlamasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Ancak bu vesile ile hŸznŸ 
sevince dšnŸşecektir. PeygamberÕin şefaat ve bağõşlamasõndan mahrum 
kalmasõ halinde ise azaba uğrayacağõnõ dŸşŸnmektedir.  

 

Şedayid-i cehennemden hal‰s eyle kerem kõl gel  
Meded hŸznŸm mŸbeddel kõl sŸržra yaResulallah  (Altõnok,2013:417)  

 
Peygamber insanlar arasõnda, şefaat hususunda tek yetkin kişi ola-

rak gšrŸlŸr. Dolayõsõyla peygamber ve şefaat kavramlarõ insanlarõn gš-
zŸnde ayrõlmaz bir birlikteliğe sahiptir.  

 

Maazallah ki el çeksen bu ‰si Ÿmmetinden sen  
Şefaat emrini kimler buyura ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 

Serinde t‰c-õ levl‰ke şefaat menbaõ sensin  
Sõğõndõm çŸnki gufran-i Gafura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 

Şair, PeygamberÕi şefaat kaynağõ ve kendisine sõğõnõlacak ilahi bir 
kuvvet olarak gšrmektedir. PeygamberÕe uyanlar bağõşlanacak ve azaptan 
uzak tutulacaklardõr. Peygamber, şaire gšre şefaat ve bağõşlama konusunda 
oldukça yetkin bir konuma sahiptir. Bu yŸzden peygamberin inayetine 
mazhar olma arzusundadõr. İnsanlar, şefaat yetkisinin Hz. MuhammedÕe 
Allah tarafõndan verildiğine inandõklarõ için koşulsuz bir bağlõlõk ve kabul 
duygusuyla hareket etmektedirler.  

 

Şefaat k‰ni Ahmeddir deyŸ yazmõş Taalâllah  
Seni Tevrat ile İncil Zebura ya Resulullah  (Altõnok, 2013:417) 

 
Şefaat ve bağõşlama mevzusu PeygamberÕin şair tarafõndan en fazla 

šne çõkarõlan šzelliklerinin başõnda gelmektedir. İnsanlarõn en bŸyŸk ar-
zusu peygamberin inayetine mazhar olarak huzura ve ebedi mutluluğa ka-
vuşmaktõr.  

 

İnayet zŸlfik‰riyle vŸcudum kafasõn fethet  
DüşŸrme bu d‰m-i nefs-i gurura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 
Manevi Bir Hayat 
Sõdk” BabaÕnõn Hz. Muhammed hakkõnda yazdõğõ şiirler, doğrudan 

doğruya PeygamberÕe yšnelen sevgisinin bir tezahŸrŸ niteliğindedir. Do-
layõsõyla neredeyse bŸtŸn beyitlerde manevi bir yšn tespit etmek zor değil-
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2013:406)Ó. Sõdk” Baba, PeygamberÕin eşiğine yŸz sŸrenlerin azaba uğra-
mayacaklarõnõ ifade etmektedir. 

 

Tâc-i “Levlâke” serinde çün şefaat k‰nõsõn  
Âsitane yüz sürenler görmedi hergiz azab (Altõnok, 2013:405) 
 

Peygamber, Ÿmmete yardõm hususunda šnemli bir mevkide gšrŸl-
mektedir. …yle ki yardõmõnõ insanlardan esirgemesi gibi bir ihtimali dŸşŸ-
nŸp tedirgin olmaktadõrlar.  

 

Maazallah ki el çeksen bu âsi ümmetinden sen  
Şefaat emrini kimler buyura ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 

İyilikseverlik değeri, yardõmseverlik, bağõşlama, merhamet ve şe-
faat kavramlarõ ile doğrudan ilişkili bir değerdir. Sõdkõ Baba peygamberi, 
merhametin ve şefaatin kapõsõ olarak gšrmŸş ve Ÿmmetin kurtuluşunu Pey-
gamberin şefaatinde aramõştõr. 

 

Bağõşlayõcõ Olmak 
Hz. Muhammed, ‰lemlere rahmet olarak gšnderilmiştir. ÒVe m‰ er-

seln‰ke ill‰ rahmeten lil ‰lem”nÓ (Enbiya, 21). Bu yŸzden insanlarõn gš-
zŸnde, sevgi, saygõ, hoşgšrŸ, rahmet ve merhametin sembolŸ olarak kabul 
gšrmŸştŸr. SchwartzÕõn sõnõflandõrmasõnda bulunan bağõşlayõcõlõk değeri, 
iyilikseverlik değeri ile bağlantõlõ bir değerdir. Daha çok PeygamberÕin şe-
faati hususuyla ilişkilendirilmiştir. Hz. Muhammed, ‰lemlere rahmet ola-
rak gšnderilmiştir. İnsanlar onun rahmet ve merhametini ummaktadõrlar.  

 

Rahmeten li’l-âlemin ş‰nõnda n‰zil ‰şikâr  
Kuran içre“Kul kefa”sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
Seyf-i Hakdõr dest-i izzinde dahi şer’-i şerif  
Zir-i sancağõna giren çekmez asla õzõdõrab (Altõnok, 2013:405) 

 

Şair, kendisini kibir ehli olmakla nitelendirmekte ve PeygamberÕden 
gŸnahlarõnõ bağõşlamasõnõ istemektedir. Şaire gšre Peygamber, bağõşlayõcõ 
bir konumdadõr.  

 

Huzura varmadan affet gŸnahõm, defterim gel yõrt  
Melâmet eyleme ins ü tuyûr’a ya Resulallah (Altõnok, 2013:416) 

 

 
GŸnahõm affõna ver bir temessük eyleyim ifşa  
Dühûl oldukta ben ehl-i kubura ya Resulallah (Altõnok, 2013:416) 
 

Cehennemin azabõndan kurtulma hususunda PeygamberÕin şefaa-
tine ve bağõşlamasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Ancak bu vesile ile hŸznŸ 
sevince dšnŸşecektir. PeygamberÕin şefaat ve bağõşlamasõndan mahrum 
kalmasõ halinde ise azaba uğrayacağõnõ dŸşŸnmektedir.  

 

Şedayid-i cehennemden hal‰s eyle kerem kõl gel  
Meded hŸznŸm mŸbeddel kõl sŸržra yaResulallah  (Altõnok,2013:417)  

 
Peygamber insanlar arasõnda, şefaat hususunda tek yetkin kişi ola-

rak gšrŸlŸr. Dolayõsõyla peygamber ve şefaat kavramlarõ insanlarõn gš-
zŸnde ayrõlmaz bir birlikteliğe sahiptir.  

 

Maazallah ki el çeksen bu ‰si Ÿmmetinden sen  
Şefaat emrini kimler buyura ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 

Serinde t‰c-õ levl‰ke şefaat menbaõ sensin  
Sõğõndõm çŸnki gufran-i Gafura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 

Şair, PeygamberÕi şefaat kaynağõ ve kendisine sõğõnõlacak ilahi bir 
kuvvet olarak gšrmektedir. PeygamberÕe uyanlar bağõşlanacak ve azaptan 
uzak tutulacaklardõr. Peygamber, şaire gšre şefaat ve bağõşlama konusunda 
oldukça yetkin bir konuma sahiptir. Bu yŸzden peygamberin inayetine 
mazhar olma arzusundadõr. İnsanlar, şefaat yetkisinin Hz. MuhammedÕe 
Allah tarafõndan verildiğine inandõklarõ için koşulsuz bir bağlõlõk ve kabul 
duygusuyla hareket etmektedirler.  

 

Şefaat k‰ni Ahmeddir deyŸ yazmõş Taalâllah  
Seni Tevrat ile İncil Zebura ya Resulullah  (Altõnok, 2013:417) 

 
Şefaat ve bağõşlama mevzusu PeygamberÕin şair tarafõndan en fazla 

šne çõkarõlan šzelliklerinin başõnda gelmektedir. İnsanlarõn en bŸyŸk ar-
zusu peygamberin inayetine mazhar olarak huzura ve ebedi mutluluğa ka-
vuşmaktõr.  

 

İnayet zŸlfik‰riyle vŸcudum kafasõn fethet  
DüşŸrme bu d‰m-i nefs-i gurura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 
Manevi Bir Hayat 
Sõdk” BabaÕnõn Hz. Muhammed hakkõnda yazdõğõ şiirler, doğrudan 

doğruya PeygamberÕe yšnelen sevgisinin bir tezahŸrŸ niteliğindedir. Do-
layõsõyla neredeyse bŸtŸn beyitlerde manevi bir yšn tespit etmek zor değil-



110

Prof. Dr. HASAN KAVRUK / OĞUZHAN OĞUZTÜRK

dir. Bu yüzden bu bölümde doğrudan dini kavram ve ifadelerin geçtiği be-
yitler seçilmeye çalõşõlmõştõr. Diğer beyitlerde de konu itibariyle manevi 
bir yön elbette mevcuttur.  

Aşağõdaki beyitte PeygamberÕin dŸnyaya gelişi ile birlikte dünyada 
yaşanan değişimler ve PeygamberÕin cennetteki durumu tasvir edilmiştir. 

 

Teşrifi kõldõ muanber on sekiz bin ‰lemi  
Cennetin b‰d-õ sabasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
 

Bir diğer beyitte KurÕan ayetlerinden dšrt ilahi kitaptan hareketle 
manevi bir değerin varlõğõndan sšz edebiliriz.  

 

Sûre-i T‰ha vŸ Yasindir cemalin ‰yeti 
Sen Habib-i lemyezelsin şahidindir dšrt kitab (Altõnok, 2013:405) 

 

Kametin serv-i sanavber saçlarõn hablŸÕl-metin  
Salõnõşõndõr mel‰ik, v‰sfõn eder nŸh kŸbab (Altõnok, 2013:405) 

 

Güvenlik 
Temiz Olmak 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit 

edilen değerlerden bir diğeri de “temizlik” değeridir. Peygamber her şey-
den evvel örnek kişiliği ve topluma yol gšstericiliği ile temiz olmak zorun-
dadõr. ‚ŸnkŸ insanlar temizlikten yoksun birinin liderliğini kabul etmek-
ten, sšzlerini šnemsemekten ve ona itaat etmekten imtina ederler. Bu yüz-
den Hz. Muhammed, hem beden” hem de ruhan” temizliği ile insanlar tara-
fõndan šrnek alõnmõştõr. …yle ki peygamber insanlarõn gšzŸnde doğrudan 
doğruya temizliğin sembolü olarak kabul görmüştür.  

 

Cism-i p‰ki, şems-i haver, ržhlarõ şakkuÕl-kamer  
Arş-õ ‰l‰Õnõn ziyasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
PeygamberÕin temiz ismini ananlar huzur bulmakta, onlarõn kalpleri 

ilahi feyzin nuruna gark olmaktadõr. 
 

İsm-i p‰kin zikredenler şevk ile pŸr nžr olur  
MŸÕminin kalbi cil‰sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Peygamber o kadar p‰k ve temizdir ki onun tertemiz ruhuna ay ve 
güneş bile ‰şõk olmuş, hayran kalmõştõr.  

 

Ržh-i pâkin nuruna âşõk durur şems Ÿ kamer  
Devr eder misl-i Semender dembedem b‰ inkõl‰b (Altõnok, 2013:405) 

 

Peygamber temiz olduğu gibi onun yolundan gidip cennet nimetin-
den hissedar olacak kişilerin muhatap olacağõ nimetler de tertemizdir. 
Şair, cennetteki tertemiz şaraptan nasiplenmek için Peygamber’in şefaa-
tini arzulamaktadõr.  

 

Senin ol ümmet-i salihlerin ile beni irgör  
Havz-i Cennette şaraben tahura ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 
Bağlõlõk Duygusu 
Bağlõlõk duygusu, şair ve dolayõsõyla diğer insanlar tarafõndan Pey-

gamber’e karşõ beslenen bir duygudur. Sõdk” Baba, PeygamberÕe ihlas ile 
bağlandõğõ takdirde dertlerinin devasõnõ bulacağõna inanmaktadõr.  

 

Sõdk”Õya vasf et mŸbarek ismini ihl‰s ile  
CŸmle dertliler devasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Bağlõlõk duygusu, birçok beyitte farklõ şekillerde dile getirilmekle 
birlikte daha çok şefaat ve otorite hususunda šn plana çõkarõlmõştõr. Bir 
otoritenin temsilcisi konumundaki Peygamber algõsõ bağlõlõk duygusu ile 
yakõndan ilgilidir. PeygamberÕe bağlõ olmak ona tabi olmak, onun getir-
diklerine de tabi olmak demektir.  

 
Uyma 
İtaatk‰r Olmak 
İtaatkâr olma değeri, otorite ve bağlõlõk kavramlarõ ile yakõndan ala-

kalõ bir değerdir. İnsanlar tarafõndan PeygamberÕe karşõ yapõlan bir eyleme 
karşõlõk gelmekle birlikte PeygamberÕin AllahÕa itaatini de kapsayan bir 
boyuta sahiptir. Ancak Sõdk” Baba DivanõÕnda daha çok insanlarõn pey-
gambere itaati, PeygamberÕe tabi olma mevzusu šn plana çõkarõlmõştõr. Bu 
bölüme ait olan değerler güç değer bšlŸmŸnde detaylõ bir şekilde ele alõn-
dõğõ için sadece başlõğõn zikri ile yetinilmiştir.  

Hazcõlõk (hedonism): bireysel zevke, hazza yšnelim; Uyarõlõm (sti-
mulation): heyecan ve yenilik arayõşõ: …zyšnelim (selfdirection): dŸşünce 
ve eylemde bağõmsõzlõk; Geleneksellik (tradition): kŸltŸrel ya da dinsel 
tšre ve fikirlere saygõ ve bağlõlõk değerleri SchwartzÕõn değer sõnõflandõr-
masõnda bulunmasõna rağmen doğrudan doğruya Sõdk” Baba DivanõÕnda 
Hz. Muhammed sevgisi konulu şiirlerde açõkça tespit edilemeyen değer-
lerdir. Sšz konusu değerler daha çok bireysel zevk ve beklentilere dayan-
maktadõr. Geleneksellik değeri de yine şiirlerde šn plana çõkmayan bir de-
ğerdir. Zira Peygamber kendi dšnemi için geleneğin mutlak bir savunu-
cusu ve koruyucusu olarak değil bilakis gelenek tarafõndan dine yerleşti-
rilmiş olan düşŸnce ve yapõlarõ yõkmak için gelmiştir. Şiirlerde bireysel 
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dir. Bu yüzden bu bölümde doğrudan dini kavram ve ifadelerin geçtiği be-
yitler seçilmeye çalõşõlmõştõr. Diğer beyitlerde de konu itibariyle manevi 
bir yön elbette mevcuttur.  

Aşağõdaki beyitte PeygamberÕin dŸnyaya gelişi ile birlikte dünyada 
yaşanan değişimler ve PeygamberÕin cennetteki durumu tasvir edilmiştir. 

 

Teşrifi kõldõ muanber on sekiz bin ‰lemi  
Cennetin b‰d-õ sabasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
 

Bir diğer beyitte KurÕan ayetlerinden dšrt ilahi kitaptan hareketle 
manevi bir değerin varlõğõndan sšz edebiliriz.  

 

Sûre-i T‰ha vŸ Yasindir cemalin ‰yeti 
Sen Habib-i lemyezelsin şahidindir dšrt kitab (Altõnok, 2013:405) 

 

Kametin serv-i sanavber saçlarõn hablŸÕl-metin  
Salõnõşõndõr mel‰ik, v‰sfõn eder nŸh kŸbab (Altõnok, 2013:405) 

 

Güvenlik 
Temiz Olmak 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit 

edilen değerlerden bir diğeri de “temizlik” değeridir. Peygamber her şey-
den evvel örnek kişiliği ve topluma yol gšstericiliği ile temiz olmak zorun-
dadõr. ‚ŸnkŸ insanlar temizlikten yoksun birinin liderliğini kabul etmek-
ten, sšzlerini šnemsemekten ve ona itaat etmekten imtina ederler. Bu yüz-
den Hz. Muhammed, hem beden” hem de ruhan” temizliği ile insanlar tara-
fõndan šrnek alõnmõştõr. …yle ki peygamber insanlarõn gšzŸnde doğrudan 
doğruya temizliğin sembolü olarak kabul görmüştür.  

 

Cism-i p‰ki, şems-i haver, ržhlarõ şakkuÕl-kamer  
Arş-õ ‰l‰Õnõn ziyasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
PeygamberÕin temiz ismini ananlar huzur bulmakta, onlarõn kalpleri 

ilahi feyzin nuruna gark olmaktadõr. 
 

İsm-i p‰kin zikredenler şevk ile pŸr nžr olur  
MŸÕminin kalbi cil‰sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Peygamber o kadar p‰k ve temizdir ki onun tertemiz ruhuna ay ve 
güneş bile ‰şõk olmuş, hayran kalmõştõr.  

 

Ržh-i pâkin nuruna âşõk durur şems Ÿ kamer  
Devr eder misl-i Semender dembedem b‰ inkõl‰b (Altõnok, 2013:405) 

 

Peygamber temiz olduğu gibi onun yolundan gidip cennet nimetin-
den hissedar olacak kişilerin muhatap olacağõ nimetler de tertemizdir. 
Şair, cennetteki tertemiz şaraptan nasiplenmek için Peygamber’in şefaa-
tini arzulamaktadõr.  

 

Senin ol ümmet-i salihlerin ile beni irgör  
Havz-i Cennette şaraben tahura ya Resulullah (Altõnok, 2013:417) 

 
Bağlõlõk Duygusu 
Bağlõlõk duygusu, şair ve dolayõsõyla diğer insanlar tarafõndan Pey-

gamber’e karşõ beslenen bir duygudur. Sõdk” Baba, PeygamberÕe ihlas ile 
bağlandõğõ takdirde dertlerinin devasõnõ bulacağõna inanmaktadõr.  

 

Sõdk”Õya vasf et mŸbarek ismini ihl‰s ile  
CŸmle dertliler devasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Bağlõlõk duygusu, birçok beyitte farklõ şekillerde dile getirilmekle 
birlikte daha çok şefaat ve otorite hususunda šn plana çõkarõlmõştõr. Bir 
otoritenin temsilcisi konumundaki Peygamber algõsõ bağlõlõk duygusu ile 
yakõndan ilgilidir. PeygamberÕe bağlõ olmak ona tabi olmak, onun getir-
diklerine de tabi olmak demektir.  

 
Uyma 
İtaatk‰r Olmak 
İtaatkâr olma değeri, otorite ve bağlõlõk kavramlarõ ile yakõndan ala-

kalõ bir değerdir. İnsanlar tarafõndan PeygamberÕe karşõ yapõlan bir eyleme 
karşõlõk gelmekle birlikte PeygamberÕin AllahÕa itaatini de kapsayan bir 
boyuta sahiptir. Ancak Sõdk” Baba DivanõÕnda daha çok insanlarõn pey-
gambere itaati, PeygamberÕe tabi olma mevzusu šn plana çõkarõlmõştõr. Bu 
bölüme ait olan değerler güç değer bšlŸmŸnde detaylõ bir şekilde ele alõn-
dõğõ için sadece başlõğõn zikri ile yetinilmiştir.  

Hazcõlõk (hedonism): bireysel zevke, hazza yšnelim; Uyarõlõm (sti-
mulation): heyecan ve yenilik arayõşõ: …zyšnelim (selfdirection): dŸşünce 
ve eylemde bağõmsõzlõk; Geleneksellik (tradition): kŸltŸrel ya da dinsel 
tšre ve fikirlere saygõ ve bağlõlõk değerleri SchwartzÕõn değer sõnõflandõr-
masõnda bulunmasõna rağmen doğrudan doğruya Sõdk” Baba DivanõÕnda 
Hz. Muhammed sevgisi konulu şiirlerde açõkça tespit edilemeyen değer-
lerdir. Sšz konusu değerler daha çok bireysel zevk ve beklentilere dayan-
maktadõr. Geleneksellik değeri de yine şiirlerde šn plana çõkmayan bir de-
ğerdir. Zira Peygamber kendi dšnemi için geleneğin mutlak bir savunu-
cusu ve koruyucusu olarak değil bilakis gelenek tarafõndan dine yerleşti-
rilmiş olan düşŸnce ve yapõlarõ yõkmak için gelmiştir. Şiirlerde bireysel 
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değerlerden ziyade toplumsal değerler šn plana çõkarõlmõş bireysel değer-
lerden de toplumsal faydayõ amaçlayan değerler yüceltimiştir.  

  
SchwartzÕõn Değer  
Sõnõflandõrmasõnda Bulunmayan Değerler 
Lider Olma 
Güç değer kavramõ ile yakõndan ilgili olmakla birlikte şiirlerde 

mŸstakil olarak šne çõkarõlan ve Ÿzerinde fazlaca durulan değerlerden biri 
olmasõ sebebiyle ayrõ bir başlõk altõnda incelenme gereği duyulmuştur. 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit edilen 
değerlerin en kapsamlõ olanlarõndan biri lider olma değeridir. Peygamber, 
hemen her konuda lider olarak kabul edilmiştir. PeygamberÕe atfedilen li-
derlik ay, gŸneş ve felekler yokken de onda mevcuttur. Bu yšnŸyle ken-
disinden šnce geleneler için de lider kabul edilmiştir.  

 

Ay ile gün, insi cinni nüh felekler olmadan  
Nesnelerin iptidasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Peygamber, insanlarõn lideri olmakla birlikte aynõ zamanda nebile-
rin de lideri olarak kabul gšrmŸştür.  Aşağõdaki beyitlerde bu durum açõkça 
ifade edilmiştir: 

 

Enbiyalar serveri hem destigir-i müniban 
Mir-i livadõr Muhammed Mustafa şahõm Ali (Altõnok, 2013:427) 
 

Dedi: Peygamber idim ol Âdeme can gelmeden  
Enbiyanõn muktedasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Şair, peygamberi nebiler şahõ olarak gšrdŸğŸ için ondan merhame-
tine sõğõnarak bir talepte bulunmaktadõr. 

 

†mmetin içre beraber yarlõğa bu Sõdk”Õyõ  
Sen Nebiler şahõsõn vallahŸ ‰Õlem biÕs-sevab (Altõnok, 2013:416) 
Sõdk”  BabaÕya gšre sšz konusu liderlik, insanoğlunun varlõğõndan 

šnce var olduğu gibi yine insanoğlunun varlõğõndan sonra ahirette de de-
vam edecektir.  

 

Taht-i fermanõnda cŸmle enbiya vŸ evliya  
Mahşerin mir-i livasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
Cšmertlik 
Peygamber, lŸtuf ve kerem sahibi olmasõ sebebiyle kendisine inan  

salih kişilerin yanõ sõra gŸnahk‰rlarõn da sõğõnabileceği himaye edici, ko-
ruyucu. kapsayõcõ bir konuma sahiptir. GŸnahk‰rlarõn bile PeygamberÕe sõ-
ğõnma Ÿmidi taşõmasõ PeygamberÕin cšmertliğinin genişliğini ortaya koy-
masõ bakõmõndan šnemlidir.  

 

Tâc-i “Levlâke” serinde kân-õ elt‰f Ÿ kerem  
MŸznibanõn mŸltec‰sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:405) 
 
İnsanlõğõn Umudu Olma 
Hz. Muhammed, insanlõğõn umut kaynağõdõr. Onun ‰lemlere rahmet 

olarak gšnderilmesi en bŸyŸk umut vesilesidir. ÒRahmetÕen-lil-‰lemin 
ş‰nõnda n‰zil ‰şik‰rÓ. Dertlilerin deva umududur: ÒCŸmle dertliler devasõ-
dõr Muhammed MustafaÓ. İnsanlõğõn şefaat umududur: ÒT‰c-i ÒLevl‰keÓ 
serinde çŸn şefaat k‰nõsõnÓ. Dualarõn kabulŸ için umut kaynağõdõr: ÒZikr-i 
isminle dualardõr demadem mŸstecabÓ. İnsanlõğõn yol gšstericisi ve kurtu-
luş umududur: ÒH‰di-i Haksõn Resžl-i rehnŸma-yõ ins Ÿ canÓ. İnsanlõğõn 
huzur, mutluluk ve neşe kaynağõdõr: ÒMeded hŸznŸm mŸbeddel kõl sŸrura 
ya ResulullahÓ.  

 
İleri Görüşlülük 
Hz. Muhammed, Sõdk” Baba DivanõÕnda her yšnŸyle šrnek alõnan, 

kabul gšren ve saygõ duyulan bir kişidir. PeygamberÕin beyitlerde šne çõ-
karõlan bir diğer šzelliği aynõ zamanda ileri gšrŸşlŸ olmasõdõr. Beyitte, 
PeygamberÕin Hz. Ali hususundaki ileri gšrŸşlŸlŸğŸ ifade edilmiştir.  

 

Arş-õ al‰Õda temaşa eyledi arslanõnõ 
Bildi kendi MurtazaÕsõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
 
Güzellik 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit 

edilen değerlerin bir diğeri gŸzellik değeridir. Peygamber, maddi ve 
manevi olarak mutlak bir gŸzelliğin sembolŸ olarak tasavvur edil-

miş ve hem maddi hem manevi gŸzellik unsurlarõ ile šn plana çõkarõlmõştõr. 
 

Sûre-i T‰ha vŸ Yasindir cemalin ‰yeti 
Sen Habib-i lemyezelsin şahidindir dšrt kitab (Altõnok, 2013:405) 

 

Peygamber, ağzõ, dudaklarõ ve dişleri ile başlõ başõna gŸzellik timsali 
olarak zikredilmiştir.  

 

Leblerin Kevser dehanõn remzidir ‰b-õ hayat  
Dişlerin dŸrdanesinden kim feşandõr mey-i n‰b (Altõnok, 2013:405) 
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değerlerden ziyade toplumsal değerler šn plana çõkarõlmõş bireysel değer-
lerden de toplumsal faydayõ amaçlayan değerler yüceltimiştir.  

  
SchwartzÕõn Değer  
Sõnõflandõrmasõnda Bulunmayan Değerler 
Lider Olma 
Güç değer kavramõ ile yakõndan ilgili olmakla birlikte şiirlerde 

mŸstakil olarak šne çõkarõlan ve Ÿzerinde fazlaca durulan değerlerden biri 
olmasõ sebebiyle ayrõ bir başlõk altõnda incelenme gereği duyulmuştur. 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit edilen 
değerlerin en kapsamlõ olanlarõndan biri lider olma değeridir. Peygamber, 
hemen her konuda lider olarak kabul edilmiştir. PeygamberÕe atfedilen li-
derlik ay, gŸneş ve felekler yokken de onda mevcuttur. Bu yšnŸyle ken-
disinden šnce geleneler için de lider kabul edilmiştir.  

 

Ay ile gün, insi cinni nüh felekler olmadan  
Nesnelerin iptidasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Peygamber, insanlarõn lideri olmakla birlikte aynõ zamanda nebile-
rin de lideri olarak kabul gšrmŸştür.  Aşağõdaki beyitlerde bu durum açõkça 
ifade edilmiştir: 

 

Enbiyalar serveri hem destigir-i müniban 
Mir-i livadõr Muhammed Mustafa şahõm Ali (Altõnok, 2013:427) 
 

Dedi: Peygamber idim ol Âdeme can gelmeden  
Enbiyanõn muktedasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 

 

Şair, peygamberi nebiler şahõ olarak gšrdŸğŸ için ondan merhame-
tine sõğõnarak bir talepte bulunmaktadõr. 

 

†mmetin içre beraber yarlõğa bu Sõdk”Õyõ  
Sen Nebiler şahõsõn vallahŸ ‰Õlem biÕs-sevab (Altõnok, 2013:416) 
Sõdk”  BabaÕya gšre sšz konusu liderlik, insanoğlunun varlõğõndan 

šnce var olduğu gibi yine insanoğlunun varlõğõndan sonra ahirette de de-
vam edecektir.  

 

Taht-i fermanõnda cŸmle enbiya vŸ evliya  
Mahşerin mir-i livasõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
Cšmertlik 
Peygamber, lŸtuf ve kerem sahibi olmasõ sebebiyle kendisine inan  

salih kişilerin yanõ sõra gŸnahk‰rlarõn da sõğõnabileceği himaye edici, ko-
ruyucu. kapsayõcõ bir konuma sahiptir. GŸnahk‰rlarõn bile PeygamberÕe sõ-
ğõnma Ÿmidi taşõmasõ PeygamberÕin cšmertliğinin genişliğini ortaya koy-
masõ bakõmõndan šnemlidir.  

 

Tâc-i “Levlâke” serinde kân-õ elt‰f Ÿ kerem  
MŸznibanõn mŸltec‰sõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:405) 
 
İnsanlõğõn Umudu Olma 
Hz. Muhammed, insanlõğõn umut kaynağõdõr. Onun ‰lemlere rahmet 

olarak gšnderilmesi en bŸyŸk umut vesilesidir. ÒRahmetÕen-lil-‰lemin 
ş‰nõnda n‰zil ‰şik‰rÓ. Dertlilerin deva umududur: ÒCŸmle dertliler devasõ-
dõr Muhammed MustafaÓ. İnsanlõğõn şefaat umududur: ÒT‰c-i ÒLevl‰keÓ 
serinde çŸn şefaat k‰nõsõnÓ. Dualarõn kabulŸ için umut kaynağõdõr: ÒZikr-i 
isminle dualardõr demadem mŸstecabÓ. İnsanlõğõn yol gšstericisi ve kurtu-
luş umududur: ÒH‰di-i Haksõn Resžl-i rehnŸma-yõ ins Ÿ canÓ. İnsanlõğõn 
huzur, mutluluk ve neşe kaynağõdõr: ÒMeded hŸznŸm mŸbeddel kõl sŸrura 
ya ResulullahÓ.  

 
İleri Görüşlülük 
Hz. Muhammed, Sõdk” Baba DivanõÕnda her yšnŸyle šrnek alõnan, 

kabul gšren ve saygõ duyulan bir kişidir. PeygamberÕin beyitlerde šne çõ-
karõlan bir diğer šzelliği aynõ zamanda ileri gšrŸşlŸ olmasõdõr. Beyitte, 
PeygamberÕin Hz. Ali hususundaki ileri gšrŸşlŸlŸğŸ ifade edilmiştir.  

 

Arş-õ al‰Õda temaşa eyledi arslanõnõ 
Bildi kendi MurtazaÕsõdõr Muhammed Mustafa (Altõnok, 2013:403) 
 
Güzellik 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit 

edilen değerlerin bir diğeri gŸzellik değeridir. Peygamber, maddi ve 
manevi olarak mutlak bir gŸzelliğin sembolŸ olarak tasavvur edil-

miş ve hem maddi hem manevi gŸzellik unsurlarõ ile šn plana çõkarõlmõştõr. 
 

Sûre-i T‰ha vŸ Yasindir cemalin ‰yeti 
Sen Habib-i lemyezelsin şahidindir dšrt kitab (Altõnok, 2013:405) 

 

Peygamber, ağzõ, dudaklarõ ve dişleri ile başlõ başõna gŸzellik timsali 
olarak zikredilmiştir.  

 

Leblerin Kevser dehanõn remzidir ‰b-õ hayat  
Dişlerin dŸrdanesinden kim feşandõr mey-i n‰b (Altõnok, 2013:405) 
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Peygamber’in yüzü cennet kokan güzel bir gül olarak tasvir edilmiş-
tir.  

 

Yüzlerin verd-i hakayõk,  gabgabõn anberfŸruş  
Bûy-i cennetten meşamõn neşreder halka hitab (Altõnok, 2013:405) 
 
Rehber Olma 
Rehber olma değeri lider olma değerinden bağõmsõz değildir. Pey-

gamber her haliyle ona inanalar için eşsiz bir yol göstericidir. Doğruluk 
yolu onun rehberliği ile aydõnlanmõş ve Peygamber her zaman insanlara 
yol gösterici olmuştur.  

 

Mucizatõnla nŸmayan oldu r‰h-i müstakim  
K‰şif-i sõrr-i ilahidir lisanõn el-cevab (Altõnok, 2013:405) 

 

Peygamber’in rehberliği bu dünyada olduğu gibi ahirette de insanlar 
için büyük önek taşõmaktadõr.  

 

H‰di-i Haksõn Resžl-i rehnüma-yõ ins Ÿ can  
Salik-i şer'-i şerifin n‰cidir yevmÕel-hisab (Altõnok, 2013:406)  
 

İnsanlar itaat etmedikleri, tabi olmadõklarõ bir kişiyi rehber ve yol 
gösterici olarak kabul etmezler. Bu yönüyle rehber olma değeri aynõ za-
manda insanlar tarafõndan kabul gšrme ve itaat kavramlarõ ile de yakõndan 
ilgili bir değerdir.  

 
Saygõ 
Sõdk” BabaÕnõn Hz. Peygamber için yazdõğõ şiirlerde tespit edilen 

değerlerden bir diğeri ÒsaygõÓ değeridir. Saygõ değeri, Sõdk” Baba tarafõn-
dan Peygamber’e karşõ duyulan bir duygu olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 
Sõdk” Baba PeygamberÕi hŸrmetle anmõş ve yeryüzünde onun kadar say-
gõya layõk biri olmadõğõnõ dile getirmiştir. 

 

K‰be-i azam vŸcudun, suretin mihrab-õ Hak  
Sen gibi bir muhterem yok fiÕs-semai veÕt-turab (Altõnok, 2013:405) 
 

Sõdk” Baba başka bir beyitte ‰lemin, Hz. Muhammed hŸrmetine ya-
ratõldõğõnõ ifade ederek PeygamberÕe olan saygõsõnõ PeygamberÕin saygõn-
lõğõnõ dile getirmiştir.  

 

Z‰t-i p‰kin hŸrmetine halk olundu dŸ cihan  
ŞanõnaÒLevl‰ke levl‰kÓ çŸnki buyurdu vehhab (Altõnok, 2013:405) 

 

Yaşatma  
Sõdk” Baba, şiirlerinde PeygamberÕi hayat bahşedici olarak tasvir 

etmiştir. Onun ağzõndan dškŸlen sšzler insanlar için hayat kaynağõ olan 
kevser şarabõ gibi hayat bahşetmektedir.  

 

Leblerin Kevser dehanõn remzidir ‰b-õ hayat  (Altõnok, 
2013:405) 

 

Yaşatma değeri insanlõğõn umudu olma değeri ile bağlantõlõ bir de-
ğerdir. Sõdk” BabaÕya gšre Peygamber insanõ ve dolayõsõyla insanlõğõ ya-
şatmayõ ilke edinmiş  ve bu doğrultuda hareket etmiştir.  

 
Hayâ Etme 
Şairin gŸnahlarõndan štŸrŸ duymuş olduğu bir duygu olarak karşõ-

mõza çõkmaktadõr. Şair, kusurlarõndan dolayõ ahirette, AllahÕõn huzuruna 
gŸnahk‰r olarak çõkmaktan hay‰ etmekte ve durumunu PeygamberÕe arz 
etmektedir. 

 

Ne yŸzle varayõm bilmem huzura ya Resulullah  
Garikim çŸnki derya-yõ kusura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 
Sabõrlõ Olma 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit 

edilen değerlerden bir diğeri sabõrlõ olma değeridir. Şair, AllahÕõn ÒSabžrÓ 
ismine mazhar olabilmek için bir sabõr kaynağõ olarak gšrdŸğŸ Hz. Pey-
gamberÕden yardõm istemektedir.  

 

Hudûd-i şer’-i den taşra çõkarma elÕaman Yarab  
Beni gel mazhar et ism-i sabžra ya Resulullah 54/4  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sonuç ve …neriler 
Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed Ÿzerine yazõlan şiirler, de-

ğerler eğitimi açõsõndan incelenmiş ve elde edilen veriler değerler eğitimi 
çerçevesinde yorumlanmaya çalõşõlmõştõr. Sšz konusu incelemede  

SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõ esas alõnmõş ve şiirler bu kap-
samda değerlendirilmeye çalõşõlmõştõr. SchwartzÕõn değer sõnõflandõrma-
sõnda bulunmasõna rağmen Sõdk” Baba DivanõÕnda doğrudan tespit edile-
meyen değerler çalõşmaya alõnmamõş ve SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõ 
kapsamõna girmeyen 10 değer ayrõca incelenmiştir.  Sõdk” Baba DivanõÕnda 
tespit edilen değerler şu şekildedir: ÒSosyal gŸç sahibi olmakÓ, ÒOtorite 
sahibi olmakÓ, Òİnsanlar tarafõndan benimsenmekÓ, Òİtaatk‰r olmakÓ, ÒBa-
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Peygamber’in yüzü cennet kokan güzel bir gül olarak tasvir edilmiş-
tir.  

 

Yüzlerin verd-i hakayõk,  gabgabõn anberfŸruş  
Bûy-i cennetten meşamõn neşreder halka hitab (Altõnok, 2013:405) 
 
Rehber Olma 
Rehber olma değeri lider olma değerinden bağõmsõz değildir. Pey-

gamber her haliyle ona inanalar için eşsiz bir yol göstericidir. Doğruluk 
yolu onun rehberliği ile aydõnlanmõş ve Peygamber her zaman insanlara 
yol gösterici olmuştur.  

 

Mucizatõnla nŸmayan oldu r‰h-i müstakim  
K‰şif-i sõrr-i ilahidir lisanõn el-cevab (Altõnok, 2013:405) 

 

Peygamber’in rehberliği bu dünyada olduğu gibi ahirette de insanlar 
için büyük önek taşõmaktadõr.  

 

H‰di-i Haksõn Resžl-i rehnüma-yõ ins Ÿ can  
Salik-i şer'-i şerifin n‰cidir yevmÕel-hisab (Altõnok, 2013:406)  
 

İnsanlar itaat etmedikleri, tabi olmadõklarõ bir kişiyi rehber ve yol 
gösterici olarak kabul etmezler. Bu yönüyle rehber olma değeri aynõ za-
manda insanlar tarafõndan kabul gšrme ve itaat kavramlarõ ile de yakõndan 
ilgili bir değerdir.  

 
Saygõ 
Sõdk” BabaÕnõn Hz. Peygamber için yazdõğõ şiirlerde tespit edilen 

değerlerden bir diğeri ÒsaygõÓ değeridir. Saygõ değeri, Sõdk” Baba tarafõn-
dan Peygamber’e karşõ duyulan bir duygu olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 
Sõdk” Baba PeygamberÕi hŸrmetle anmõş ve yeryüzünde onun kadar say-
gõya layõk biri olmadõğõnõ dile getirmiştir. 

 

K‰be-i azam vŸcudun, suretin mihrab-õ Hak  
Sen gibi bir muhterem yok fiÕs-semai veÕt-turab (Altõnok, 2013:405) 
 

Sõdk” Baba başka bir beyitte ‰lemin, Hz. Muhammed hŸrmetine ya-
ratõldõğõnõ ifade ederek PeygamberÕe olan saygõsõnõ PeygamberÕin saygõn-
lõğõnõ dile getirmiştir.  

 

Z‰t-i p‰kin hŸrmetine halk olundu dŸ cihan  
ŞanõnaÒLevl‰ke levl‰kÓ çŸnki buyurdu vehhab (Altõnok, 2013:405) 

 

Yaşatma  
Sõdk” Baba, şiirlerinde PeygamberÕi hayat bahşedici olarak tasvir 

etmiştir. Onun ağzõndan dškŸlen sšzler insanlar için hayat kaynağõ olan 
kevser şarabõ gibi hayat bahşetmektedir.  

 

Leblerin Kevser dehanõn remzidir ‰b-õ hayat  (Altõnok, 
2013:405) 

 

Yaşatma değeri insanlõğõn umudu olma değeri ile bağlantõlõ bir de-
ğerdir. Sõdk” BabaÕya gšre Peygamber insanõ ve dolayõsõyla insanlõğõ ya-
şatmayõ ilke edinmiş  ve bu doğrultuda hareket etmiştir.  

 
Hayâ Etme 
Şairin gŸnahlarõndan štŸrŸ duymuş olduğu bir duygu olarak karşõ-

mõza çõkmaktadõr. Şair, kusurlarõndan dolayõ ahirette, AllahÕõn huzuruna 
gŸnahk‰r olarak çõkmaktan hay‰ etmekte ve durumunu PeygamberÕe arz 
etmektedir. 

 

Ne yŸzle varayõm bilmem huzura ya Resulullah  
Garikim çŸnki derya-yõ kusura ya Resulullah (Altõnok, 2013:416) 

 
Sabõrlõ Olma 
Sõdk” Baba divanõnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde tespit 

edilen değerlerden bir diğeri sabõrlõ olma değeridir. Şair, AllahÕõn ÒSabžrÓ 
ismine mazhar olabilmek için bir sabõr kaynağõ olarak gšrdŸğŸ Hz. Pey-
gamberÕden yardõm istemektedir.  

 

Hudûd-i şer’-i den taşra çõkarma elÕaman Yarab  
Beni gel mazhar et ism-i sabžra ya Resulullah 54/4  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sonuç ve …neriler 
Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed Ÿzerine yazõlan şiirler, de-

ğerler eğitimi açõsõndan incelenmiş ve elde edilen veriler değerler eğitimi 
çerçevesinde yorumlanmaya çalõşõlmõştõr. Sšz konusu incelemede  

SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõ esas alõnmõş ve şiirler bu kap-
samda değerlendirilmeye çalõşõlmõştõr. SchwartzÕõn değer sõnõflandõrma-
sõnda bulunmasõna rağmen Sõdk” Baba DivanõÕnda doğrudan tespit edile-
meyen değerler çalõşmaya alõnmamõş ve SchwartzÕõn değer sõnõflandõrmasõ 
kapsamõna girmeyen 10 değer ayrõca incelenmiştir.  Sõdk” Baba DivanõÕnda 
tespit edilen değerler şu şekildedir: ÒSosyal gŸç sahibi olmakÓ, ÒOtorite 
sahibi olmakÓ, Òİnsanlar tarafõndan benimsenmekÓ, Òİtaatk‰r olmakÓ, ÒBa-
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şarõlõ olmakÓ, ÒYetkin olmakÓ, ÒSšzŸ geçen biri olmakÓ, ÒYardõmsever ol-
makÓ, ÒİyilikseverlikÓ, ÒBağõşlayõcõ olmakÓ, ÒManevi bir hayatÓ, ÒTemiz 
olmakÓ, ÒBağlõlõk duygusuÓ, ÒLider olmaÓ, ÒCšmertlikÓ, ÒİyilikÓ, ÒKoru-
yuculukÓ, Òİnsanlõğõn Umudu OlmaÓ, Òİleri gšrŸşlŸ olmaÓ, ÒGŸzellikÓ, 
ÒYaşatmaÓ, ÒRehber OlmaÓ, ÒSaygõÓ, ÒHay‰ etmekÓ, ÒSabõrlõ OlmakÓ,  
şeklinde sõralanabilir.   

Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde Òsos-
yal gŸç sahibi olma, yetkin olma, yardõmseverlik, bağõşlayõcõlõk, temizlik, 
cšmertlik, liderlik saygõ, sabõrlõ olmaÓ gibi değerlerin daha fazla šn planda 
olduğunu sšyleyebiliriz. Bu doğrultuda šğrencilere liderlik, sosyal gŸç sa-
hibi olma, temizlik, merhamet, iyilik, yardõmseverlik, cšmertlik, saygõlõ, 
sabõrlõ olma, ilim šğrenme gibi değerleri kazandõrmada sšz konusu çalõş-
madan istifade edilebilir. …zellikle Hz. MuhammedÕi šrnek alarak bu de-
ğerleri kazandõrmaya çalõşmak daha etkili olabilir.  

Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde bahsi 
geçen değerler çerçevesinde çizilecek ideal insan profiline baktõğõmõzda 
sosyal olarak yetkin bir karaktere sahip, insanlar tarafõndan kabul gšren, 
saygõ duyulan, insanlara karşõ cšmert, yardõmsever, gŸler yŸzlŸ, merha-
metli aynõ zamanda temizliğe, bilgiye šnem veren, cehaletten uzak, liderlik 
vasõflarõna sahip, yaşamayõ ve yaşatmayõ gaye edinen ve bu yolda insanlara 
rehber olmaktan geri durmayan bir insan profili ile karşõlaşmaktayõz.  
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şarõlõ olmakÓ, ÒYetkin olmakÓ, ÒSšzŸ geçen biri olmakÓ, ÒYardõmsever ol-
makÓ, ÒİyilikseverlikÓ, ÒBağõşlayõcõ olmakÓ, ÒManevi bir hayatÓ, ÒTemiz 
olmakÓ, ÒBağlõlõk duygusuÓ, ÒLider olmaÓ, ÒCšmertlikÓ, ÒİyilikÓ, ÒKoru-
yuculukÓ, Òİnsanlõğõn Umudu OlmaÓ, Òİleri gšrŸşlŸ olmaÓ, ÒGŸzellikÓ, 
ÒYaşatmaÓ, ÒRehber OlmaÓ, ÒSaygõÓ, ÒHay‰ etmekÓ, ÒSabõrlõ OlmakÓ,  
şeklinde sõralanabilir.   

Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde Òsos-
yal gŸç sahibi olma, yetkin olma, yardõmseverlik, bağõşlayõcõlõk, temizlik, 
cšmertlik, liderlik saygõ, sabõrlõ olmaÓ gibi değerlerin daha fazla šn planda 
olduğunu sšyleyebiliriz. Bu doğrultuda šğrencilere liderlik, sosyal gŸç sa-
hibi olma, temizlik, merhamet, iyilik, yardõmseverlik, cšmertlik, saygõlõ, 
sabõrlõ olma, ilim šğrenme gibi değerleri kazandõrmada sšz konusu çalõş-
madan istifade edilebilir. …zellikle Hz. MuhammedÕi šrnek alarak bu de-
ğerleri kazandõrmaya çalõşmak daha etkili olabilir.  

Sõdk” Baba DivanõÕnda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde bahsi 
geçen değerler çerçevesinde çizilecek ideal insan profiline baktõğõmõzda 
sosyal olarak yetkin bir karaktere sahip, insanlar tarafõndan kabul gšren, 
saygõ duyulan, insanlara karşõ cšmert, yardõmsever, gŸler yŸzlŸ, merha-
metli aynõ zamanda temizliğe, bilgiye šnem veren, cehaletten uzak, liderlik 
vasõflarõna sahip, yaşamayõ ve yaşatmayõ gaye edinen ve bu yolda insanlara 
rehber olmaktan geri durmayan bir insan profili ile karşõlaşmaktayõz.  
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