177. Yesevî Dostları Kahvaltısı
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı’nda her onbeş günde bir düzenlenen “Yesevi Dostları” sohbetli sabah kahvaltılarının 177. Toplantısı 25 Ocak 2018, Pazar günü Hoca Ahmed Yesevi Kültür Merkezi (Kadırga-Sultanahmet-Fatih-İstanbul)’nde yapıldı.
Günün konuşmacısı olan Prof. Dr. Musa Yıldız, “Divan-ı Hikmet’te Kuran ve Hadisten İktibas ve Telmih”’tebliğini sundu.
Günün ikram sahibi Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEB) idi.

Divan-ı Hikmet’te Kur’an ve Hadisten
İktibas ve Telmih
Prof. Dr. Musa Yıldız
Değerli Yesevi Dostları,
Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Her medeniyetin ve kültürün üç temel
metni vardır. “Kurucu metinler”, “taşıyıcı
metinler” ve “öğretici-talimi metinler”.
İslam medeniyetinin kurucu metinleri,
Kuran-ı Kerim ve hadis külliyatıdır. Bu
metinler aynı zamanda, bir medeniyetteki
anlam değer ufkunu belirlerler. Onun ötesine geçtiği zaman bu medeniyetin dairesinden de çıkmış olursunuz. Bu açıdan
kurucu metinler, aynı zamanda denetleyici metinlerdir.
Taşıyıcı metinler ise, büyük oranda kurucu metinlerin yorumlarını ihtiva eden ve
alt kültürlere ait olan metinlerdir. Dîvân-ı
Hikmet, Mesnevi, Yunus Emre Dîvân’ı
gibi... Taşıyıcı metinler, kurucu metinleri
yeniden ifadelendirir; onları güncelleştirir ve
onları kamusal hâle getirir, toplumsallaştırır.
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Öğretici-talimî metinler ise, esas itibariyle ikiye ayrılır. 1. Sözlü kültürle yayılan, bizim geleneğimizde her ne kadar
yazılı olsa da, ta köylere kadar ulaşmış,
Ahmediye ve Muhammediye gibi belirli
bir okuma yazma bilmeyen öbeğe, okuma
yazma bilen insanların aktardığı metinlerdir. Bu açıdan öğretici metinler, deyiş yerinde ise, sözlü gelenek içerisinde kurucu
metinlerin ve taşıyıcı metinlerin anlam değer dünyasını, halkın idrakine aktarmak
için kullanılan metinler olarak görülebilirler. Diğer bir öğretici, talimi metin dediğimiz ise, okullarda okutulan ve o toplumun entelektüellerinin idrakini besleyen
metinlerdir. Bu metinler, hem kurucu hem
de taşıyıcı metinlerin bir tür pedagojik açıdan, talimi açıdan yeniden ifade edilmiş
metinleri olarak görülebilirler.
İşte Dîvân-ı Hikmet, İslam medeniyeti
açısından baktığımızda, büyük ölçekte bir

taşıyıcı metin; ama Türk kültürü açısından
baktığımız zaman ise, bir kurucu metindir.
Dîvân-ı Hikmet’te Kuran ve Hadise
vurgu yapılan dörtlük ve beyitler şunlardır:
1.Hikmet 5. Dörtlük
Ümmet olsan, garîblere uyar ol sen,
Âyet ve hadîsi her kim dese, duyar ol sen,
Rızk, nasîp her ne verse, tok gözlü ol sen,
Tok gözlü olup şevk şarâbını içtim
ben işte.
Münacaat 13. Beyit
Benim hikmetlerim hadîs hazînesidir
Kişi pay götürmezse, bil ki habistir.
Münacaat 15. Beyit
Benim hikmetlerim Sübhân’ın fermânı
Okuyup bilsen, hepsi Kurân’ın anlamı
A.AYETLER
1- “Elestu bi-Rabbikum?”: ‘‘Bir de
Rabbin, Ademoğullarından, bellerindeki
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zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’’ dediği vakit, ‘‘pekâlâ
Rabbimizsin, şahidiz’’ dediler. (Bunu) kıyamet günü ‘‘Bizim bundan haberimiz
yoktu.’’ demeyesiniz diye (yapmıştık).’’
Bkz. Kur’an-ı Kerim, Â’raf Suresi, 7/172.
47. Hikmet
O “elestu bi-Rabbikum?” dediğinde,
“Kâlû belâ” dediğimi bilemezdim,
“Vemâ dinukum?” diyerek yine sorduğunda,
“Dinim İslam” dediğimi bilemezdim.
142. Hikmet
Önce “elestu bi-Rabbikum?” dedi Hüda
“Kâlû belâ” diyerek ruhlar eyledi seda;
Ağlayıp geldik eşiğine bütün kullar
Lütfeylesen, yüz bin âsi sevinçlidir.
150. Hikmet
Saç ve sakal tam ağardı, gönül kara,
Tanla varsam ya değersizim yahut seçkin.
Kim “elestu bi-Rabbikum?” demiş vakta,
Bilemem hangi cemden oldum ben işte.
191. Hikmet
“Elestu bi-Rabbikum?” demiş vakitde,
Ahd eyleyip “kâlû belâ” dedim Hakk’a.
Eğer sen döner olsan el-mîsâka,
Yerin senin cehennemde olmadı mı?
2- “Eyne’l mefer?”: “İşte o gün insan ‘‘Kaçacak yer neresi?..’’ der.” Bkz.
Kur’an-ı Kerim, Kıyamet Suresi, 75/10.
112. Hikmet
Bütün ümmet yüz yirmi bin saf olunca,
Etraflarında melekler saf tutunca,
“Eyne’l-mefer?” nidasını ulaştırınca,
Kaçıp kurtulmak olmaz deyip söyler imiş.
3- “Yâ Eyyuhe’l-Muddesir”: ‘‘Ey
elbisesine bürünen.’’ Peygamberimiz
(s.a.v.)’e hitap, Bkz. Kur’an-ı Kerim,
Müddesir Süresi, 74/1.
39.Hikmet
“Yâ Eyyuhe’l-Muddessir” Hakk dedi
“Kum feenzir”,
“Ve Rabbeke fekebbir” yâ Mustafa
Muhammed.
4- “Kum feenzir”: “Kalk ve uyar.”
Kur’an-ı Kerim, Müddesir Suresi, 74/2.

39.Hikmet
“Yâ Eyyuhe’l-Muddessir” Hakk dedi
“Kum feenzir”,
“Ve Rabbeke fekebbir” yâ Mustafa
Muhammed.
5-“Rabbeke fekebbir”: “Sadece Rabbini yücelt!” Bkz. Kur’an-ı Kerim, Müddessir Suresi,74/3.
39.Hikmet
“Yâ Eyyuhe’l-Muddessir” Hakk dedi
“Kum feenzir”,
“Ve Rabbeke fekebbir” yâ Mustafa
Muhammed.
6- “Fezkurûnî ezkurkum”: ‘‘Beni
anın ki ben de sizi anayım…’’ Bkz.
Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 2/152.
53. Hikmet
“Fezkûrûnî” zikrini söyleyen kullar daima
Tamamını yoldaş olup “Aden” cennetinde gördüm.
60. Hikmet
Zâkirlere Allah özü vaad eyledi,
“Fezkurûnî ezkurkum” diye âyet geldi,
Firdevs adlı cennetinden mazhar geldi,
Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim.
114. Hikmet
“Fezkurûnî ezkurkum” işitip nidâ,
Zikrini söyleyip emrini tutup müşahede,
Girip kabre çekip türlü mücahede,
Âşık canlar sır şarabını içer imiş.
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Baştan başa cihana, baksa tufan belası,
Ey Nuh kavmi korkun, Hak yöneten
değil mi?
Eman ağacından ki, Musa’ya ateş
göründü,
“İnnenî Enallah” söyler, esrar-ı can
değil mi?
8- “İze’s-semâu’nşekkat”: “Gök yarıldığı zaman” Bkz. Kur’an-ı Kerim, İnşikak Suresi, 84/1.
190. Hikmet
Cümle canlar yer koynuna ahir girer,
Mengü, Baki, Kadir İzim özü kalır.
Zamane ahir olsa, gök yarılır,
“İze’s-semâu’nşekkat” deyip söylemedi mi?
9- “Kullu men aleyhâ fân”: “Yer
üzerinde bulunan her şey fanidir.” Bkz.
Kur’an-ı Kerim, Rahmân Suresi, 55/26.
112. Hikmet
“Kullu men aleyhâ fân” ayetinde,
Bir Allah’dan başka mahlûk ölür imiş,
İsrafil Sûr’u alıp üflediğinde,
Kabirden yeni deri giydirilerek yanar imiş.
10-“Kullu nefsin zâikatu’l-mevt”:
“Her nefis ölümü tadacaktır.” Bkz.
Kur’an-ı Kerim, Enbiyâ Suresi, 21/35.

164. Hikmet
Allah demek bendelerin inayeti,
Talebinde yürümek bende Hak rahmeti,
“Fezkurûnî ezkurkum” Hak ayeti,
Dem ganimet, Allah zikrin söyleyin,
dostlar.

104. Hikmet
Dört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi,
Kalmadı bu cihanda geçti hepsi,
“Kullu nefsin zâikatu’l-mevt” ayeti,
Kur’an içinde ondan haber verir olmalı.
11- “Lâ uksimu bi yevmi’l-kıyâme”:
“Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe.” Bkz. Kur’an-ı Kerim, Kıyamet
Suresi, 75/1.

169. Hikmet
Allah demek bendelerin inayeti,
Talebinde yürümek bende Hak rahmeti,
“Fezkurûnî ezkurkum” Hak ayeti,
Dem ganimet, Allah zikrin söyleyin,
dostlar.
7- “İnnenî Enallah”: ‘‘Gerçekten
Ben, Ben Allah’ım.’’ Bkz. Kur’an-ı Kerim, Taha Suresi, 20/14.
215. Hikmet

190. Hikmet
Kuşku yoktur, kıyamet günü gelir, dostlar,
“Lâ uksimu bi-yevmi’l-kıyâme” deyip
söylemedi mi?
Özünü Baki, özgeleri fani bilin,
“Kullu şey’in hâlikun” deyip söylemedi mi?
12- “Kullu şey’in hâlikun”: “(O’nun
Zâtından başka) her şey helak olacaktır.”
Bkz. Kur’an-ı Kerim, Kasâs Suresi, 28/88.
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190. Hikmet
Kuşku yoktur, kıyamet günü gelir, dostlar,
“Lâ uksimu bi-yevmi’l-kıyâme” deyip
söylemedi mi?
Özünü Baki, özgeleri fani bilin,
“Kullu şey’in hâlikun” deyip söylemedi mi?
13-“Nahnu kasemnâ”: “Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya
hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik.” Bkz. Kur’an-ı
Kerim, Zuhrûf Suresi, 43/32.
170. Hikmet
“Nahnu kasemnâ” gününde pay verdi,
Pay alan bendeleri yola girdi.
Kandilin görüp pervane gibi özünü verdi,
Canı cana aşılayıp katıp yürüyün, dostlar.
14-“Ricâlun lâ tulhihim”: “O adamlar ki, onları alıkoymaz (ne ticaret ne de
alışveriş Allah’ın zikrinden).” Bkz. Kur’an-ı
Kerim, Nûr Suresi, 24/37.
130. Hikmet
“Ricâlun lâ tulhihim” deyip söyledi
Allah,
O yiğit mâsivâdan olur ayrı,
Zikrini deyip her nefeste olsa hazır,
Bulur her zaman gavslar gavsı celaletini,
15-“Ulâike ke’l-en’âmi belhum edall”:
“İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta
daha da aşağı.” Bkz. Kur’an-ı Kerim,
Â’raf Suresi, 7/178.
191. Hikmet
Kadir’im fâsıklara vurdu mesel,
“Ulâike ke’l-en’âm belhum edall”.
Dört ayaklı “dört-ayak”lar gibi yürür onlar,
İbretli erler ondan ibret almadı mı?
17- Fe’l-yedhakû: “Artık kazandıkları
günahın cezası olarak az gülsünler, çok
ağlasınlar!” Bkz. Kur’an-ı Kerim, Tevbe
Suresi, 9/82.
80. Hikmet
Alimse gece-gündüz ilmi tahsil eyleye,
Her an ağlayıp Rabbe, sevgi hasıl eyleye,
“Fe’l-yedhakû” ayetin, mana tafsil eyleye,
Böylesi gerçek alim gerekir dostlarına.
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18-“Ve’l-yebkû kesîrân”: “Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar!” Bkz. Kur’an-ı
Kerim, Tevbe Suresi, 9/82.
83. Hikmet
“Ve’l-yebkû kesîran” diye Allah söyledi,
Anlamını anlayan âlim dinmeden ağladı,
Ağlaya ağlaya gözleri kör oldu,
Öyle âlim, gerçek âlim olur dostlarıma.
19- “Yevme yekûmu’l-hisâb”: “Ey
Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği
günde beni, ana-babamı ve müminleri
bağışla!” Bkz. Kur’an-ı Kerim, İbrâhim
Suresi, 14/41.
190. Hikmet
Allah bilir kime rahat, kime azab,
Kadir İzim kadı olup sorar hisab.
Vah hasret, bende nasıl verir cevab,
“Yevme yekûmu’l-hisâb” deyip söylemedi mi?
20- “Yevme tercufu’r-râcifeh:” “O
gün deprem sarsar.” Bkz. Kur’an-ı Kerim, Nâziât Suresi, 79/6.
190. Hikmet
Kıyametin alameti sayısızca geçer,
Kelamullah mâna yazıp, yazı açar.
Bulut kükreyip, yer debrenip, dağlar kaçar,
“Yevme tercufu’r-râcifeh” deyip söylemedi mi?
21- “Yuhibbuhum ve yuhibbûnehu:”
“Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.” Bkz. Kur’ân-ı Kerim, Mâide Suresi, 5/54.
122. Hikmet
“Yuhibbuhum” şarabını içmeyince,
“Ve yuhibbûnehu” libâsını giymeyince,
Riyazetin boynunu boğmayınca,
Hakk cemâlini muradınca görse olmaz.
22- “Kul Huvallah”: “Deki o Allah
tektir.” Bkz. Kur’ân-ı Kerim, İhlas Suresi, 112/1.
21. Hikmet
Kul Huvallah Sübhânallah” din kamçısı,
Oruç, namâz, tesbîh, tehlîl Hakk elçisi,
Pîr-i kâmil tâliplerin yol başçısı,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”

23- “Fetûbû ilallah”: “...Allah’a toptan tövbe ediniz.” Bkz. Kur’ân-ı Kerim,
Nur Suresi, 24/31.
187. Hikmet
“Fetûbû ilallah”a boyun eğ
Masiyete bakma, gözünü yum.
Nasûh gibi âlem içre adını bırak,
Dilekli kul dileğini almadı mı?
24-“Fefirrû ilallah”: “Ey Muhammed
de ki: Öyleyse Allah’a sığının. Gerçekten ben size O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.” Bkz. Kur’ân-ı
Kerim, Zariyat Suresi, 51/50.
234. Hikmet
“Fefirrû ilallah” diye âyet geldi,
Yakam tutup, hazretine yanmayım mı?
Gökten bana sayısız Burak indirdiler,
“Bin!” dediler, ey yârânlar, binmeyim mi?
25- “Rabbi erinî”: “Ey Rabbim göster bana kendini, Sana bakayım.” Bkz.
Kur’ân-ı Kerim, Araf Suresi, 7/143.
108. Hikmet
Mûsâ deyince “Rabbi erinî” dedim
o gün,
Gidelim Muhammed’e olup mahzûn”
Hepsi Hazret’e doğru gider imiş.
26- “Kâbe Kavseyni”: “Araları iki
yay aralığı kadar, belki daha yakın oldu.”
Bkz. Kur’ân-ı Kerim, Necm Suresi, 53/9.
39. Hikmet
“Kâbe-kavseyn”in Tubası, kevneyn
bağının ayı,
Herkese kurret ayneyn yâ Mustafâ
Muhammed.
27- “Ve enhârun min aselin musaffâ”:
“...Ve süzme baldan ırmaklar vardır.”
Bkz. Kuran-ı Kerim, Muhammed Suresi, 47/15.
135. Hikmet
Cemâl dileyip terk eylesen mâsivâyı;
Ölmeden önce vücûdunu eyle fânî;
“Ve enhârun min aselin musaffâ”yı;
Cennetini hâs kuluna ihsân eyler.
B.HADİSLER
1- “el-Kezzâbu lâ ummetî”: “Yalancı
ümmetimden değildir.”
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60. Hikmet
“el-Kezzâbu lâ ummetî” dedi Server,
Bu sözlere yol verici Hâdi, Rehber,
Yalancıya ümmet demez O Peygamber,
Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim.
2- “el-Fakru fahrî”: “Yoksulluk
övüncümdür.”
186. Hikmet
Muhabbetin pazarında sevda kılsam,
“Fakru fahrî” melâmetini orada tartsam,
İki Âlem sevdasını gözden salsam,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?
3- “Kullu muttakin âlimun”: “Her
muttaki (takva sahibi) bilir.”
132. Hikmet
“Kullu muttakin âlimun” diye söyledi Resûl,
Ey Kul Ahmed bu hadisi eyle kabul,
Suyri halkı kabul eylemeyip oldu melûl,
Câhil halkı Pîr değerini ne zaman bilir?

4- “Kullu yevmin beterun”: “Her
günün sonu vardır.”
86. Hikmet
“Kullu yevmin beterun” dedi Hakk
Mustafa;
Ümmet olsan, kulak verin, vefalılar,
İyilerin ecrini verir, kötüye ceza,
Kıyamet günü cezalarını çeker dostlar.
5- “Men mâte ğarîben, fekad mâte
şehîden”: “Kim garip olarak ölürse,
şehit olarak ölmüştür.” Bkz. Muhammed b. Selâme, Musnedu’ş-Şihâb, I, Hadis No:227.)
207. Hikmet
Devam tutuşturur görün, beni gurbet ateşi,
Gariblikte bulmadım ben halâveti.
“Men mâte ğarîben” deyip hadis söyledi,
“Fekad mâte şehîden” deyip alan
var mı?

6- “Mûtû kable en temûtû”: “Ölmeden önce ölünüz.”
152. Hikmet
İradete geldik ise, ey yârânlar,
Kelâmından hoş acayip sırrı gördüm.
“Mûtû kable en temûtû” haber verdi,
O sebepten nice yıllar yalı gördüm.
7- “Talebu’l-ilmi farîdatun”: “İlim
talebi (öğrenmek) farzdır.” Bkz. İbni
Mâce, Mukaddime, XVII, Hadis No:224.
169. Hikmet
Erkek ve kadına, oğul-kıza ilim farz dedi,
“Talebu’l-ilmi farîzatun” deyip Resul söyledi,
“Mâ yecûzu bihi’s-salât” ilim zaruri,
Diri varsınız, ta ölene dek okuyun, dostlar.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür
eder, saygılar sunarım.

Yakında...Yakında...Yakında...Yakında...Yakında...
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