r halk kendisinin manevi ve küıtürel ilerlemesine hizmet etmiş
ydınlarının, bilim ve sanat adamlarının adlarını aziz tutar, onları yıllarca,
asırlarca unutmaz, çagdaşları gibi onlarla olan manevi baglarını da savunur ve ebediyen
yaşatmaya çalışır. Türk dünyasının dünya kültür ve medeniyetine hediye ettigi onlarca
büyük sima arasında yer alan İbn Sina, Ulug Bey, El Biruni, S. Tusi, Behmenyar, Merdgi,
Nizami, Mevlana, Fuzu/i, Evliya Çelebi, Ahmet Yesevi, MFAkhundov, Üzeyir Hacıbeyli
(Hacıbeyav) gibi büyük şahsiyetler aralıksız çalışmaları ve yorulmaz azimleri ile her
zaman insanlıga, hümanizm ideallerine, beşc;-iyetin gelişmesine, dünyada hoşgörü ve
barışın hakim olmasına hizmet etmişlerdir. Onların adları artık dünya kültür ve
uygarlıgına malolmuş, eserleri ve fikirleri bUtün dUnya halklarına hitap eder bir
seviyeye ulaşmıştır. Türk halkının yetiştirdigi bu büyük şahsiyetlerinden birisi de hiç
şüphesiz Erzurumlu -Hasankale'li dersek daha doğru olur- İbrahim Hakkı Hazretleridir.
Onun çok yönlü ve sınırsız faaliyeti insan zekasının, insanın çalışma azmi ve
yeteneklerinin ne kadar büyük ve geniş bir alana yayıldıgını ve bu haliyle insanın ne
kadar da üreten ve yüksek amaçlar ugruna mücadeleler verebilen bir varlık oldugunu
kanıtlamaktadır.

İbrahim Hakkı Hazretleri'ni sahip oldugu bu meziyetlere binaen Rönesans
(İntibah) döneminin büyük sanatkar ve mütefekkir simaları ile mukayese etmek
mümkündür. İnsanın tükenmez manevi yaratıcılık kabiliyetlerine sonsuz bir inanç

besleyen bu şahıslar aynı zamanda kendileri de birer şahsi örnek olarak insan
faaliyetlerinin zenginleşmesine çeşitli yönlerden degerli katkılarda bulunmuşlardı.
Mesela, Leonarda da Vinci gibi bir şahsiyeti uzmanlar haklı olarak Rönesans döneminin
en karakteristik şahsiyeti olarak degerlendirir, onun büyük bir ressam, "Mona Liza" gibi
eşine ender rastlanan bir sanat eserinin sahibi olmasının yanı sıra, aynı zamanda mimari,
edebiyat, teknoloji, sanat felsefesi, estetik gibi alanlara da büyük: katkılarda bulunmuş
oldugunu kaydetmektedirler. Zannımızca böyle bir çok yönlü1ügü, insan faaliyetinin
muhtelif taraflarına karşı böylesine derin bir ilgi ve sevgiyi İbrahim Hakkı
Hazretleri'nin yaratıcılık mirasında da açık bir şekilde müşahade etmek mümkündür.
Eserlerinde ve özellikle de temel eseri olan Marifetname'de ilim ve bedii kültürUn
astronomi, anatomi, matematik, kimya, fizik, musiki, tıp, şiir sanatı gibi birbirinden
• Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Egitim Fakültesi Felsefe Bölümü Ö~etim Üyesi.
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oldukça farklı ve uzak çeşitli sahalara olan ilgisini ve katkılarını gönnek mümkündür.
Bu çok yönlülük, evrensellik ve insanın çok yönlü yaratıcılık faaliyetine ilgi genelde
Doğu Rönesansı temsilcilerine özgü olan bir nite1ik idi.
Yukarıda da adlarını zikrettiğimiz Türk dünyası aydınlarının ve Mevlami,
Nizami, Fuzu/i gibi büyük şahsiyetlerin bugün artık klasik kabul edilen eserlerinde bu
çok yönlülüğü, bu plüralist yaklaşım tarzını görmemek neredeyse imkansızdır. Hiç
kuşkusuz İbrahim Hakkı Hazretleri de her İslam mütefekkir ve filozofu gibi kendi
seleflerine, İslam dünyasının aydınlarına derin bir saygı beslemiş, onların fikirlerini,
eserlerini mütemadiyen öğrenerek mütalaa ve muhafaza etmiş, kendi çağdaşlarına
ulaştınnış ve geliştirmeye çalışmıştır.

İbrahim Hakkı Hazretleri hangi alanda olursa olsun, gelenek ve ananeler
üzerinde temellenmeden yenilik ve inkişafa ulaşmanın imkansız olduğunu çok iyi
biliyordu. Onun neredeyse bütün eserlerinde bu önemli prensibe riayet ettiği
görülmektedir. Mesela, edebi eserlerinde, özellikle de Divan'da Doğu klasiklerinin,
etkilerini bu arada Firdevsi, Mevlana, Nizami, Fuzu/i gibi büyük şairlerin şiir
ananelerinin tevarüs edildiğini ve gazel, kaside, müfred, rubai, müstezat, ilahi gibi
geleneksel nazım şekillerinin başarılı örneklerinin verildiğini dikkatli bir nazar kolayca
fark edebilir. Yukarıda arz ettiğimiz fikirleri teyit babından onun kendi seleflerine olan
manevi bağların ne kadar da sağlam olduğunu gözler önüne seren Türkiye'nin yanı sıra
Azerbaycan ve bütün Türk dünyasında geniş bir ün kazanmış olan aşağıdaki mısralarını
örnek olarak zikretmenin isabetli olacağı kanaatindeyiz. :

"Naçar olacak yerde
Nagah açılır perde,
Derman olur her derde
Mevla görelim neyler?
Neylerse, güzel eyler!"

J

Beşeri, evrensel mlinevi-ahlaki ve bilimsel değeler de İbrahim Hakkı
Hazretleri'nin daima üzerlerinde düşündüğü meselelerden olmuştur. Arap, Fars ve Türk
dillerini mükemmel bir şekilde bilen ve blizı eserlerinde bu üç dile 2 birden mUracaat
eden büyük düşünUr bu diller vasıtasıyla devrinin, önemli sosyo-kültürel hadiseleri, ilmi
keşifleri hakkındaki gerekli ve önemli bilgileri toplamağı ve
bu yolla entelektüel
dünyasını zenginleştirmeyi de kendisi için gündelik yaşam tarzı haline getirmiştir.
Zamanında ilmi-felsefi fikrin en yüksek zirvesine ulaşmış olan Antik Yunan Uygarlığı'na
ait en önemli hadiseler Doğulu alimler tarafından dikkate alınmış, bu devrin
aydınlarının, filozof ve bilim adamlarının eserleri Doğu dillerine tercüme edilmiştir. Bu
dilleri iyi bilen İbrahim Hakkı Hazretleri tabii olarak diğer milletlerin kültürleri,

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için bkz. Memmed As/an, Erzurum 'un Gediyine Varanda, Bakü
1984.
2 Buna bir örnek vermek gerekirse ıbrahim Hakkı Hazretleri'nin "Kenzü '/- Füıuh" adlı eserinin bu
üç dil bir arada kullanılarak kaleme alındığını söyleyebiliriz.
i
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davranış

ve ahlak kaideleri, felsefi

görüşleri hakkında

da derin bilgi ve izlenimlere sahip

olabilmiştir. Onun Uç defa hacca gidip geldigini, bu gidiş gelişler sırasında İslam
dUnyasının tanınmış bilim ve sanat adamları ile tanıştıgını ve onlarla fıkir alışverişinde
bulundugunu da unutmamalıyız. Bu bilgilerin ve onların etkisinin izlerini İbrahim Hakkı
Hazretleri'nin dUnya görüşünde hissetrnek mümk1lndUr. Mesela, Divan'da yer alan:

"Gerçek varlık Sen. Eşya ise yok/uğa mahküm
Çünkü onlar gölgedir, rüyadır"
gibi mısıalan Antik Yunan
anımsatınaktadır. Hatırlatalım ki,

filozofu Platon'un mllum felsefi kavramını
Platon da bizi kapsayan maddi alemi, buradaki
qya)an, nesne ve olayları önemli bulmuyor, oDlan "muılak ideanın. Tinin, Tanrı'nı'"
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ufkunu lenif1ctcrek gerçek ilmi bilgild'e y6nebnesini sa&l8mak olmUfhD'. Bu amacuu
tAMarifetn6me"de görmek açıkça görmek mOmkondOr. Bu amacm ise her şeyden 6nce
onun "insan-ı kômi" ideali ile dognıdan ilgili oldugunu söyleyebiliriz. MOtefekkir
";nsan-ı /cômi"i bilimin, sanatın, yüksek mAneviyiL, ahlak ve dinin dışında dÜşünmek
bile istemiyordu. Onun insanları bu yOce amaçlara çagıran ve yüksek bediilikle
söylenmiş fikirleri bunu kanıtlamaktadır.

Bu nedenle ıbrahim Hakkı Hazretleri gereken ilmi bilgilerin geniş okuyucu
zamanda
kavrama
özellikleri dikkate alınarak verilmesine çalışmıştır. Zamanın ilmi ve teknolojik
keşiflerinin geniş kitleler arasında hızlı bir şekilde yayılması için bu metottan pek çok
düşUnür ve sanat adamının istifade ettiginin inkar edilemez bir gerçek oldugunu da yeri
gelmişken hatırlatalım. Lucretsi Car, Rable, Mevlôna, Nizam;, Fuzu/i, Lomonosov,
Akhundov gibi pek çok büyük sanat, ilim ve fıkir adamının bu metodun tatbikinde
oldukça başarılı oduklannı söylemek mümk1lndUr. Zannımızca ıbrahim Hakkı'nın
"Marifetname" adlı eserinin bu açıdan da yüksek bir kaliteye sahip oldugunu söylemek
mümkündür. Burada zamanın ve tarihi geçmişin zengin ilmi ve kültürel bilgilerinin
sadece okuyucuya aktarılmasıyla yetinmeyen düşünür onların mantıki açıdan izah
edilmesine ve savunulmasına da büyük önem vermiştir.
kolaylıkla ulaştırılmasına bÜyOk önem vermiş, onların sanatsal aynı
anlaşılır bir şekilde ifade edilmesine, ayrıca gereken örneklerin milli şuurun

kitlesine
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ilmi keşiflerini -Marifetname 'de denizin kabarma ve inmesi, güneşin, ayın
Kolumb 'un Amerika yı keşfetmesi, uzviyet türlerinin bir birbirlerinden
meydana gelebileceği gibi anatomi, klimatdloji gibi sahalarla ilgili problemler
açıklanmaktadır- şerHita uymadıkları gerekçesiyle inkftr ederek bu amaçla dini deliller
ileri sürenlerin dine ihanet ettiklerini belirtmiş ve dinin ilmi hakikatlere dayanan bilgi ve
keşiflere hiçbir zaman zıt veya düşman olmadıgını büyük bir cesaretle savunmuştur. 3
tutulması,

İbrahim Hakkı Hazretleri felsefesinin ve dünya görüşünün merkezine "insan-ı

her yönüyle denge, fazilet ve kemale ulaşmış insanı
fiziksel ve harici güzelligi hiç bir zaman bir idealolarak benimsememiştir.
İnsanı manen, ahlaki açıdan zenginleştiren her vasıtayı önemli ve degerli kabul etmiş, bu
vasıtaların her birinin bu manevi terakki yolunda ira ettigi mühim vazifeleri,her birinin
spesifik özelliklerini, insan zekasıııa, akına, estetik bilincine, davranışlarına, . kısaca
bütünüyle dünya gÖrüşüne olan tesirlerinide göstermeye çalışmıştır.

kamif'i;

gelişimini tamamlamış,

yerleştirerek

Din, dil, sanat, ilim, adet ve artanelerin, sosyo-kültürel ve tarihi' hadiselerin
psiko-ideoloJik, emosyonel-duygusaL ve.. eg,*h~egiştirici etkilerini derinden kavramış
olan ıbrahrm Hakkı Hazretleri bütün bi.ıxıısttal~ın insanın alem9ümül ve- kamil bir
şahsiyet olarak gelişmesinde pyıiadıklartroIU.şl(. sahip old~ı-j}rH:Dli.izah ...etmeye
çalışmıştır. Biikavrayışı onuiı hem bilims~l,hem de edebi eserlerinde, .şiir ve
kasidelerinde, gazellerinde görmek mümkündür. Mesela, Erzurum'u vasf ettigi bir
şiirinde ilim \!'e bilgiye sahip olmııya<~ne kadar de~€r' verdigmi' açıkça görmc;:k
mümkündür:
. .
·r -. • . ...
o'

o

Ger Erzurum 'da kalmak dilersin,
Bahr-i uluma dalmak dilersin,
Adetçe oku tertip-i ilmi
Tahsil ede gör ilm ile hilmi.
Diger bir şiirinde kendi ahlaki fikirlerini yüksek bir bediilikle dile getiren
Hazretleri insanı bu alemde, bu "pas basmış dünyada" nefisini tok
tutmaga, haram mal yememeye, başkalarını incitmemeye, dünya malına, mülküne deger
vermemege, bu dünyadaki çirkinliklere, "pasıara" bulaşmamaya çagırmaktadır:

İbrahim Hakkı

Tasadduk niyyet eyle, mal ü ırı ü canına nasa
bin altun, geç andan, batma sen pasa.

Düşerse yolda

Burada İbrahim Hakkı 'nın insan felsefesi ve kamil insan idealinin hiç de soyut
aksine bizi kapsayan zengin hadiseler ve nesneler alemi ile sıkı bir
şekilde ilgili olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kısaca o, insanın anlamını aslında
Müslüman zihniyetinde kök salmış hayır ve şer, güzellik ve çirkinlik, hoşgörü ve
bir

J

anlayış olmadıgı,

Bkz. Ölümünün 192. Yıldönümünde Erzurumlu İbrahim Hakkı, İst. 1974.
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kabalık,

sevgi ve nefret, cesurluk ve korkaklık, geniş kalpli!ik ve kıskançlık gibi
ilgili tasavvurlarla alakalandınnaktadır. Belli bir nispette insan davranışlarını
belirleyen, yöneten sabır, rıza, uykusuzluk, susuzluk, açlık gibi anlamların da düşünür
tarafından özelolarak ele alındı~ının şahidi oluyoruz. Bu konuların geniş bir şekilde
incelenmesini yukarıda da adı geçen "Kenzü'I-Iütuh" adlı eserinde görebiliriz. Maneviahlaki de~erler içlerinde kapsamlı bir şekilde ele alındı~ı için uzmanlar haklı olarak bu
eserlerin ço~u zaman bir "manevi ilimler hazinesı" oldu~u söylemekten
anlayışlarla

çekinmemişlerdir.

İbrahim Hakkı'nın kamil insanla ilgili felsefi görllşlerinde sevgi konusu da
önemli bir yer tutmakta, büyllk düşünür kamil şahsiyeti, onun mutlulu~unu sevgi ve aşk
olmadan tasavvur bile etmemekte, sevgi ve aşkı her şeyden yüce tutmaktadır. Bu fikir
kasidelerinin birinde şöyle ifade edilmektedir:
Aşksız

devlet ve nimet ne varsa hepsi beladır
Saadet senin aşkınıadır.

O, "aşka can verenin ebedi sonsuz bir hayat" bulaca~ına inanmakta, İnsanları
manevi güzelliklere seslernekte y.: onları harici, geçici güzelliklerden,
hadiselerden uzaklaştırma~a, her yerde oldu~u gibi sevgide de mazmunun (içerl~in)
önemli oldu~unu ispatlama~a çalışmakta ve "suret, şekil çokluğundan vazgeç"
demektedir. Onun için de burada - genelde bütün bilimsel ve felsefi görüşlerindetasavvufi (mistik) ö~elerin rolünün haddinden fazla abartılması e~ilimi bazen büyük
mütefekkirin fikirlerinin do~ anlaşılmasına engelolmakta, onu hakiki amacından, geniş halk kitlelerinin eğitilmesi, terakkisi, gelişimi amacından- uzaklaştınnaktadır.
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yüksek bir şiirsellikle eşine yazdı~ı mektuplarında da
canlı insan duygularının, hislerinin, isteklerinin ifadesini açık bir şekilde görmek
mümkündür.
aşktaki

Mütefekkirin kadın güzeııi~inin vasfına ithaf etti~i bir şiirinde onun somut
olarak bu güzelli~i oluşturan ö~elere ne kadar büyük bir önem verdi~inin şahidi
olmaktayız:

Hüsn-i zenana deli/.
Otuz iki resmi bil:
Dört yeri ltizım siyah;
Saç. kaş ve kirpik. göz ah!
Dört yeri lazım kızıl;
Hadd ü leb ü lise. dil
Dördü küçük olmalı;
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En/,

ağız,

Savtı,
Şekli

ayak, eli

beli ince hem,
de yerince hem.

Böyle ki zen hub olur,
Hulku da mahbUb olur.

Hatırlatalım

ki, böyle benzetmelerin sözlü halk

edebiyatında,

özellikle de

aşık

şiirinde büyük yeri oldugu inkar edilemez bir gerçektir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de

böyle bir benzetme usiHünü vaktiyle Erzurum ve Hasankale civarında özellikle yaygın
olan aşık sanatının geleneklerinden almış olması muhtemeldir. Bu bakımdan yukarıya
aldıgımız şiiri aşık yaratıcılıgında oldukça yaygın olan "güzel/eme" formuna bir örnek
olarak göstermek de mümkündür. Klasik Azerbaycan aşıklarının yaratıcılıgında,
özellikle de Aşık Kurbani, Aşık Alesker ve Aşık Şemşir'in şiirlerinde "güzel/emenin" en
gUzel örneklerini bulmak mümkündür. İleride bu şiir biçimi yazılı edebiyata da dahil
olmuş, Vagif, Vidadi, Semed Vurgun gibi şairlerimizin yaratıcılıgında da derin kökler
salmıştır. Zannımızca böyle bir anane, yani halk şiirine, halk bedii-estetik tefekkUrUyle
kurulan yaratıcı münasebete her milli kültürde, yaratıcı karakterli her şahsiyetin
faaliyetinde rastlamak ve fiziksel ve cismani güzelligin vasfını önemli saymış, şiirsel
yaratıcılık faaliyetinde ondan faydalanmış, onu şiir
sanatının çok önemli egitici
vasıtalarından biri olarak kabul her dehanın eserinde teslidüf etmek mümkündür.
İbrahim Hakkı

Hazretleri ayrıca sanatın egitici, degiştirici, hatta tıbbi
bile ehemmiyetli saymış, onun insanın vücut yapısı ile manevi alemi
arasındaki uyumlulugun, ahenkdarlıgın korunmasında oynadıgı role büyük önem
vermiştir. Bütün bunlara ilaveten insanın kendi kendini egitmesi üzerinde büyük bir
titizlikle durmuş ve bu amacın gerçekleştirilmesi için ahlaki ve manevi degerlerlerin
yanında estetik ve sanatsal degerlerin de büyük öneme sahip oldugunu defalarca
söylemekten çekinmemiştir. Bu açıdan bakıldıgında:
fonksiyonlarını

"Musiki hikmete dair fendir
Bilene, bilmeyene ruşendir".
mısralan

büyük bir degere sahiptirler.

Onun aynı zamanda egitim için Mevlana'nın son derece önemli "Sen taş, kaya
ve mermer dahi olsan, eğer bir terbiyecinin -bir gönül sahibinin eline düşersen cevher
olursun" fikrinin geçerliligini savundugunun da şahidi olmaktayız.
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Düşünür

her nerede olursa olsun güzelligin oluşturulması ve meydana
yolunda insan emeginin büyük rolü olduguııu, soguk ve donmuş
malzemelerin (taş, mermer vs.) bile insan - özellikle de sanatçı· faaliyeti neticesinde
yeni, estetik bir nitelik alabildigi fikrini ileri sürmekte, ayrıca bu fikrin insan şahsiyetine,
onun manevi güzelliginin gelişmesine hizmet ettigini düşünmekte, kendi kendini
egitmek için ugraşmayı, savaşmayı, mücadele etmeyi önemli saymakta ve insanı
güzellik, maneviyllt ve ahlak meselelerinin çözümünde pasif degiı, faal (aktif) bir yaşam
mevkii tutmaga çagırmaktadır. "Marifetname" adlı eserinde bu tür sorunların dile
getirildigini özellikle de aile mtinasebetlerin, ögrenci ögretmen münasebetlerinin, aynı
şekilde toplum ve halk karşısında sosyal sorumluluklar gibi ahlaki degerlerin
incelendigini görmek mümkündür. Bu inceleme ve kavramların çogunlugu günümüz için
de aktüelolup, çagdaş egitim sistemimizin mükemmelleştirilmesinde ve
geliştirilmesinde önemli roloynamaktadır. İbrahim Hakkı'nın egitim, ögretim alanındaki
sınırsız faaliyetini dikkate alan bir çok yerli ve yabancı bilim adamının onu bu alanda
"Türkiye 'nin, hatta Doğunun en görkemli eğitimei mütefekkiri, ilk eğitim filozofu" gibi
sıfatlarla tavsif etmeleri elbette tesadüfi degildir. İbrahim Hakkı 'nın yaratıcılık mirasını
en iyi bilen kişilerden biri olan Rauf İnan'ın kaydettigine göre Almanya'nın en tanınmış
egitimcisi ve egitim düşünürU olan Prof Dr. G.Hausmann "Türk eğitim tarihinin içinde
yer almadığı bir dünya eğitim tarihinden söz edilemez' derken Kutadgu Bilig ve Kitab-ı
Tarİkü '1- Edeb'le birlikte "Marifetname"yi de örnek olarak özellikle zikretmiştir.
çıkarılması

İbrahim Hakkı'nın kendisi de yüksek bir ahlak, edep-erk§n ömegidiro Onun
hocası ve kayın pederi olmuş olan Şeyh İsmayıl Fakirullah'a ne kadar büyük bir saygı

besledigine, onu eserlerinde övdügüne ve ona kasideler bile yazdıgına şahit olmaktayız.
Arapça olarak yazdıgı "İnsaniyye" adlı eserinde hocası için kaleme aldıgı sekiz adet
kasidenin yer aldıgı herkesin malumdur. Hocası vemt ettikten sonra da onu hiç bir vakit
unutmaması, onun ismini ebedileştirmek amacıyla ona özel bir türbe yaptırması gibi
vakıalar yukarıda söylediklerimizi bir kez daha kanıtlamaktadır.
Zannımızca düşünürün Hasankale ve Erzurum'a ithaf ettigi şiirleri de onun
yüksek maneviyatını, bu topraga ve bu insanlara olan manevi borcunu ödeme arzusunu
göstermektedir. Büyük düşünürlln Hasankale'ye ithaf ettigi bir şiirinde bu sevginin ne
kadar da büyük ve samimi oldugu rahatça görülmektedir:

Mübarek mekandır Hasankalesi,
Kamu zevke kandır Hasankalesi,
Suyu hoş; havası, kışı mutedil,
İrem'den nişandır Hasankalesi.
Bir ayinedir, yahşıya yahşıdır,
Yamanayamandır Hasankalesi.
Gel, ey Hakkı bunda huzur eyle kim
Huzur-u cimindır Hasankalesi.
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Bu kiibilden misaııerde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin halkın bedii kavrayış
psikolojisini derinden bildigi ve ana dili olan Türkçe'ye ne kadar yaratıcı bir şekilde
müracaat ettigi görUlmektedir. Ayrıca bu eserlerinde belli sosyo-kültürel, lenguistik (dil
bilimi), hatta ideolojik nedenlerle unutulmuş onlarca kelimeye rastlamak da mümkündür.
Unutmamak gerekir ki, bu kelimelerin çogu günümüzde Azerbaycan'da ve diger Türk
cumhuriyetlerinde, yaşayan Türk soyundan olan halkların yazılı ve sözlü edebiyatında
bu gün de geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kelimelerden bazılarını hatırlatmakta
fayda müliihaza ediyoruz: yahşı (iyi), Yatıram (uyuyorum), suyu hoş (suyu güzel), Tehsil
(öğretim), niyyet (saadet (mutluluk), od (ateş), olaki (olur ki, belki), özge (yabancı,
başka), pelenk (kaplan), pervane (geceleri ışık etrafına dönen ufak kelebek), nahoş (kötü,
hoş değil), nezir (adak), nurani (nur/u), şikest (kırık), Taaccüp (şaşma), Taala (Yüce
Tanrı), erize (dilekçe), asan (kolay) vs. Bu durum yukarıda birkısmını zikrettigimiz
kelimelerin İbrahim Hakkı Hazretleri döneminde halk arasında ne kadar yaygın
oldugunu göstermekte, aynı zamanda da Türk dünyasında vaktiyle mevcut olan onlarca
ortak kelimenin geniş bir şekilde kuııanıldıgını kanıtlamaktadır. Onların unutulması veya
kaybolması, belki de belli bir derecede Türk soylu halklar arasındaki manevi köprünün
yıkılmasına, çeşitli cogeafi bölgelerde yaşayan bu halkların bir birilerini serbest bir
şekilde anlayabilmelerine engelolmuştur.
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kuııandıgı kelimelerin çogunlugunun çagdaş
Azerbaycan Türkçesi'nde yaygın bir şekilde kullanılıyor olması yukarıda
söylediklerimizi teyit etmekte, aynı zamanda vaktiyle bu manevi köprünUn en önemli
unsurlarından biri olan dillerimizin bir birilerine ne kadar yakın oldugunu da
göstermektedir.
ıbrahim Hakkı gibi bir çok düşünüre, bilim ve sanat adamına Türk dünyasında
ve dünyada hak ettikleri degerin henüz verilmemesinin nedeninin de umfimiyetle
yukarıda da söyledigimiz gibi ideolojik ve sosyo-kültürel sorunlar, özellikle de kültür
emperyalizminin sınırlayıcı, bozucu prensipleri oldugunu düşünüyoruz. Bununla beraber
vaktiyle bu büyük şahsiyetlerin isimleri bütün Türk dünyasında ün kazanmış, sevilmiş,
dilden dile geçmiş, uzun bir tarihi süre içerisinde kendi etkileyici, sosyal-degiştirici,
egitici rolünü sürdürmüştür. Bu nedenle de onlann eserleri ve yaratıcılık mirasları ile
ilgili bilgileri yalnız Türkiye'de degil, onun sınırlarından çok çok uzaklardaki, Türk
cumhuriyetlerinin kütüphanelerinden, kültür ocaklarından ve iibidelerinden elde etmek
mümkündür. Bu sahada çalışan uzmanlar İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaklaşık kırk
kadar eser kaleme almış olabilecegine ancak ne yazık ki bu eserlerden sadece on beş
kadarının günümüze kadar ulaşabildigine işaret etmektedirler. Bu eserlerin halii da
bilinemeyen veya bulunamayan el yazması çeşitli nüshalarının -burada hiç şüphesiz
çeşitli hattatların, ka/ligrafların, minyatür ustalarının vs. yaratıcılık faaliyetini de
kaydetmek gerekir- Türk cumhuriyetlerinde de aranması, incelenmesi zamanı artık
gelmiştir. Bugün artık İbrahim Hakkı'nın "İnsaniyye" adlı eserinin bir nüshasının da
Azerbaycan'da İlmler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü'nde saklandıgı malum
olmuştur. Zarınımızca aralıksız ve titizce yapılacak incelemeler sonucu diger eserlerinin
de bulunması ihtimali oldukça kuvvetlidir.
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İbrahim Hakkı

gibi Türk dUnyasl kültürüne ve beşer uygarlıgına büyük
olan bir şahsiyetin zengin yaratıcılık mirasında daha nice yeni
açılmasına vesile olacagına içtenlikle inanıyoruz.

katkılarda bulunmuş

sayfalarının
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