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M E H M E T  Ç A K I R
Üsküdar Belediye Baflkan›

fiehirlerin  ön önemli özelliklerinden birisi kendisine “el veren”lerin mensup ol-
du¤u kültür ve medeniyetin özelliklerini yans›tan yerler olmalar›d›r. Bir di¤er
özelli¤i de geçmiflten gelece¤e tafl›d›¤› de¤erlerdir. Onlar› zengin k›lan en önem-
li etken ise flehrin kimli¤ine zenginlik katan insanlar›n çoklu¤udur. fiehir, biraz
da içinde yaflayan insanlar›n varl›¤›yla zenginleflir ve cazip hale gelir. Bu haki-
kat atalar›m›z›n dilinden, “fierefü’l mekân, bil mekîn; mekanlar›n flerefi orada
oturanlarla kaimdir” vecizesiyle ifade edilmifltir.
Üsküdar, tarihi geçmifli, günümüze tafl›d›¤› de¤erleri, mimari zenginlikleri, en-
gin yaflam tecrübesi ve kendisini anlaml› k›lan insanlar›n çoklu¤uyla özel bir fle-
hirdir. Bu flehri zengin k›lan ve kültür hayat›nda iz b›rakan  en önemli isimler-
den birisi de Azîz Mahmud Hüdâyî’dir. Onun Üsküdar’› mekan seçmesi, flehrin
gelifliminde önemli bir paya sahiptir. Onun buradaki varl›¤›, baflta dönemin sul-
tanlar›, ayd›nlar›, flairleri, sanatkarlar›, devlet adamlar› ve halk› olmak üzere
toplumun hemen her kesiminin  ilgisini Üsküdar’a çekmifltir. Bu ilgi vefat›ndan
sonra da devam etmifltir. Bugün, ülkemizin en yo¤un ziyaretçi alan dinî merkez-
lerinden birisinin Hüdayî Türbesi oluflu bunun göstergesidir.
Üçüncü Üsküdar Sempozyumu çerçevesinde düzenledi¤imiz Uluslararas› Azîz
Mahmud Hüdayî Sempozyumu ile, tarihimizde unutulmaz izler b›rakm›fl, bu
büyük flahsiyetin daha do¤ru tan›nmas›na, Mevlana ve Yunus vadisindeki sev-
gi, sayg›, yard›mlaflma hoflgörü ö¤retisini günümüze tafl›yarak insan›m›z aras›n-
daki  dostluk iklimine bir kap› aralamak istedik. Sempozyumu ilim adamlar›m›z
ve halk›m›z candan bir ilgiyle karfl›lad›. Tebli¤lerin kitaplaflmas› talepler bu il-
ginin devaml›l›¤› aç›s›ndan önemli bir gösterge  oldu. Biz de sempozyumda su-
nulan tebli¤leri kitaplaflt›rarak bu ilgiye bir nebze olsun karfl›l›k vermek ve bil-
giyi daha kal›c› k›lmay› arzu ettik. 
Sempozyuma ve kitaba eme¤i geçenlere teflekkür ediyor, bu çal›flman›n tarihten ge-
lece¤e uzanan zaman çizgisinde sa¤l›kl› bir yolculu¤a vesile olmas›n› diliyorum.

Sunufl



Sempozyum  
Aç›l›fl Konuflmas›

M E H M E T  Ç A K I R
Üsküdar Belediye Baflkan›

Say›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Vekilimiz,

Say›n Kaymakam›m›z, 

Sayg›de¤er ilim adamlar›, sivil toplum örgütlerinin de¤erli temsilcileri, 

K›ymetli han›mefendiler ve beyefendiler. 

Üçüncü Üsküdar sempozyumu kapsam›nda düzenledi¤imiz Uluslararas› Azîz
Mahmud Hüdâyî sempozyumuna hofl geldiniz, fleref verdiniz, hepinize sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum. 
Üsküdar, tarihî ve kültürel dokusuyla ‹stanbul’un ve ülkemizin en önemli semt-
lerinden birisidir. Mimarî eserleri, külliyeleri, büyük flahsiyetleri ile kültür ve
medeniyet tarihimizde özel bir yere sahiptir. Üsküdar’› Üsküdar yapan de¤erle-
rin bafl›nda ise Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri gelmektedir. Onunla birlikte fle-
hir daha bir “ete kemi¤e bürünmüfl”, Üsküdar diye görünür olmufltur. Bir anlam-
da Üsküdar, “Hüdâyî flehri” olarak an›lm›flt›r. 

Sevgili misafirlerimiz! 

Kadirbilir milletler, kendi içinden daima kadri bilinen büyük insanlar yetifltirmifltir.
Azîz Mahmud Hüdâyî milletimizin yetifltirdi¤i, tarihimizde iz b›rakm›fl bir ilim
ve irfan âbidesidir. Mevlana gibi, Yunus gibi, Ahmed Yesevî gibi milletimize hiz-
met etmifl bir âlim,  tasavvufî önder ve gönül insan›d›r. Yunus vadisinde fliirler
yazm›fl, ilahiler bestelemifl, eserler kaleme alm›flt›r. XVI. ve XVII. yüzy›lda, Kanu-
nî Sultan Süleyman’dan IV. Murad’a kadar yedi Osmanl› padiflah›n›n devrinde ya-
flam›flt›r. III. Murad, I. Ahmed, Genç Osman ve IV. Murad gibi ünlü Osmanl› hü-
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kümdarlar› kendisine büyük hürmet göstermifltir. Baz› sultanlar at›n›n önünde
yürümüfltür. Baz›lar› saltanat sembolü say›lan k›l›c› onun elinden kuflanm›flt›r. 
Padiflah›ndan sadrazam›na, âliminden câhiline, zengininden fakirine, yafll›s›n-
dan gencine, kad›n›ndan erke¤ine her zümreden insan onun ilim ve irfan mec-
lisine kat›lm›flt›r. Bu ilgi, yaflad›¤› dönemi aflm›fl günümüze kadar devam etmifl-
tir.

Aziz davetliler! 

Bizlere göre belediyecilik al›fl›lagelmifl, rutin hizmetlerden ibaret de¤ildir. fieh-
rin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak da
ça¤dafl belediyecili¤in gereklerindendir. Çünkü flehirleri yaflan›l›r ve kal›c› k›lan
en önemli unsur tarihi ve kültürel dokusudur. Günümüzde hangi önemli dünya
flehrine baksak, en önemli özelli¤inin yetifltirdi¤i tarihî flahsiyetleri, mimari
eserleri, ve kültürel dokusu oldu¤unu görürüz. fiehrimizin kültürel miras›n› ko-
rumak ve tan›tmak, sosyal, kültürel ve ekonomik hayat›m›za ciddi katk›lar sa¤-
lamaktad›r. Azîz Mahmud Hüdâyî bunun çarp›c› misallerindendir. Onun tan›t›-
m› yolunda at›lan her ad›m Üsküdar’a ç›kmaktad›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi ülkemizin en önemli dinî ziyaret merkezlerin-
dendir. O, tarihte oldu¤u gibi bugün de Üsküdar’› câzibe merkezine dönüfltürü-
yor. Manevî huzurunda farkl› sosyal yap›ya, ekonomik güce, e¤itime, mesle¤e ve
görüfle mensup kifliler ayn› karede bulufluyor. Bu foto¤raf karesi, halk›m›z›n onu
ne kadar candan sevdi¤inin, gönülden benimsedi¤inin ifadesidir. Bu hepimizin
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ihtiyaç duydu¤u sevgi, sayg›, paylaflma, birlik ve beraberlik ruhunun yans›ma-
s›d›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ö¤retisi günümüz için önemli mesajlar içerir. O, top-
luma hizmeti, ahlâk›, fedakârl›¤›, dürüstlü¤ü, muhtaçlara yard›m etmeyi düflenin
elinden tutmay›, sevgiyi, sayg›y› ö¤ütlemifltir. Onun yaflant›s› ve ö¤retileri top-
lumsal dayan›flma, sosyal bütünleflme, kimlik inflas›, millî birlik ve beraberlik sü-
recinde önemli bir tecrübedir. Biz sizlerle sempozyumda bu tecrübeyi paylaflmak
istiyoruz. Bugün Prof. Dr. Hasan Kamil Y›lmaz, cumartesi ve pazar günleri de di-
¤er hocalar›m›z bize bununla ilgili unutulmaz bir bilgi ziyafeti sunacaklard›r.
‹nan›yorum ki o zaman sevdi¤imiz ve tan›d›¤›m›z› sand›¤›m›z Azîz Mahmud Hü-
dâyî ile ilgili ne kadar az fley bildi¤imizi daha iyi anlayaca¤›z. 

Sevgili dostlar! 

Azîz Mahmud Hüdâyî ile ilgili çal›flmam›z bu sempozyumdan ibaret de¤ildir.
Sempozyum tebli¤lerini kitap ve CD ortam›nda insan›m›z›n istifadesine sunaca-
¤›z. Sizler adreslerinizi b›rak›rsan›z bu çal›flmalar›m›z› sizlere ulaflt›rmaya
çal›flaca¤›z. Alt›n› çizmek istedi¤imiz bir di¤er hizmetimiz de külliye ile ilgili.
Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi ile ilgili çal›flmalar kentsel dönüflüm projeleri-
miz içinde önemli bir yeri vard›r. Biz mevcut külliyenin çevresini tarihî dokuya
uygun olarak yeniden düzenleyece¤iz. Projelerini haz›rlad›¤›m›z bu çal›flmalar
sonuçlan›nca çok daha güzel bir Üsküdar’la buluflaca¤›z. Buradan, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›m›z Say›n Kadir Topbafl Bey’e Üsküdar’›n kentsel dö-
nüflümüne katk›lar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.. 

Sayg›de¤er misafirler! 

Bu sempozyumun düzenlenmesinde Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’ndan büyük
destek gördük. Vak›f yöneticilerine ve eme¤i geçen herkese huzurlar›n›zda teflek-
kür ediyorum. Bu vesile ile bütün sivil toplum örgütlerimize bir ça¤r›da bulunmak
istiyorum. Üsküdar’a faydas› dokunacak her projeye destek vermeye haz›r›z. Biz
daha güzel, daha yaflan›l›r bir Üsküdar için yola ç›kt›k, bu yolda deste¤iniz, bizim
için büyük önem tafl›yor. Bu destek, yoldan bir çöpü kald›rmak bile olsa… 

Sayg›de¤er davetliler ! 

Bu anlaml› günde bizlerle beraber olmak için buraya geldiniz. Hepinize müte-
flekkirim. 
Sempozyumumuza kat›l›m›n›zdan dolay›  en kalbî flükranlar›m› sunar, hepinizi
sevgi ve sayg›yla selamlar›m.
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Sempozyum 
Aç›l›fl Konferans›

P R O F . D R . H . K Â M I L  Y I L M A Z
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi; Azîz Mahmud Hûdâyî Vakf› Baflkan› 

Allah’›n ad›n› anarak, O’na hamd, sevgili Peygamberimize salât ve selâm gönde-
rerek ve ard›ndan hepinizi sayg›yla selamlayarak konuflmama bafllamak istiyo-
rum. De¤erli dostlar hofl geldiniz fleref verdiniz.
Efendim, Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri’ni bu salonlara tafl›yan, bu büyük kitle
ile buluflturan flüphesiz de¤erli baflkan›m›z Mehmet Çak›r Bey’dir. Ona Azîz Mah-
mut Hüdâyî Vakf› Baflkan› s›fat›yla teflekkür borçluyum. Çünkü onun gayreti,
himmeti ve her türlü takdirin fevkindeki ileri görüflü olmasayd›, bugün bu kadar
büyük bir kitleye ulaflma imkân› bulamayacakt›k. Onun bir Üsküdar âfl›k›, bir
Azîz Mahmut Hüdâyî muhibbi ve hizmet sevdal›s› insan olarak ortaya koydu¤u
bu çaba bugün Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’ni ‹stanbul genelinde böyle sizler
gibi gönül dostlar›yla buluflturdu. Kendisine teflekkür ediyorum. Ayr›ca de¤erli
belediyemizin, isimlerini burada saymaya gerek görmedi¤im çok de¤erli mensup-
lar›na gerçekten can-siperâne gayretleri sebebiyle ve flüphesiz mesai arkadafllar›m
Hüdâyî vakf›ndaki de¤erli arkadafllar›ma, kardefllerime, dostlar›ma teflekkür edi-
yorum. Ve tabi teflekkürün en büyü¤ü siz de¤erli ‹stanbullulara, de¤erli Türkiye
dostlar›ma… Çünkü görüyorum ki, sadece ‹stanbul’dan de¤il, Adapazar›’ndan,
Düzce’den, Bolu’dan, Ankara’dan, Konya’dan, Karaman’dan koflup gelenler var.
Hofl geldiniz, safâlar getirdiniz. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z›n efli Ne-
vin Han›mefendi s›rf bunun için geldiler, kendilerine özellikle teflekkür ediyorum.
Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi’ne büyük hizmetleri var, onun için teflekkür et-
mek istiyorum, bu vesileyle kendilerine hürmetlerimi arz ediyorum.
De¤erli dostlar! Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri hicrî hesaba göre 90 y›l ömür
sürmüfl ve 90 y›ll›k hayat›n›n 40 senesini ink›tas›z Üsküdar’da, 20 y›l›n› Eminö-
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nü Küçük Ayasofya civar›nda geçirmifl, böylece 90 y›ll›k hayat›n›n 3’te 2’sini, 60
y›l›n› ‹stanbul’da geçirmifl ve hem Üsküdarl›, hem ‹stanbullu, hem Türkiyeli bir
mânâ eri. Di¤er 30 y›ll›k k›sm›n›n 15’i kendi memleketinde Koçhisar ve Sivrihi-
sar’da, geriye kalan k›sm› ise vazife icab› Bursa’da, Edirne’de, M›s›r’da, ve Bal-
kanlar’da geçmifltir. Talebelik dönemi ve hizmet dönemi ise ‹stanbul merkezi-
dir. Anadolu’dan ç›km›fl Anadolu’nun ba¤r›ndan kopup gelmifl, Koçhisar do-
¤umlu, Sivrihisar’da büyümüfl ve ‹stanbul’un manevî ikliminde ilim ve irfan so-
luklam›fl, medrese tahsili yapm›fl, kad›l›k, müderrislik pâyelerine nâil olmufl,
ama daha sonra tasavvuf yoluna, gönülleri ihyâ etmeye, gönül imar›na vakf-› vü-
cûd ederek gönüller sultan› olmufltur. Kendisinden önceki ‹mam Gazzâlî gibi
Hac› Bayram Veli gibi. ‹mam Gazzâlî de malumunuz oldu¤u üzere Selçuklular
zaman›nda Nizâmiye Medresesi’nde müderris iken gönlündeki, kafas›ndaki bir-
tak›m f›rt›nal› suallere cevap sadedinde yaflad›¤› ihtilâclar esnas›nda medreseyi
b›rakm›fl ve tasavvuf yoluna sülûk etmifltir. Ankara’n›n gönüller sultan› ve ma-
nevî sahibi Hac› Bayram Velî de, -ki Azîz Mahmut Hüdâyî ile ayn› manevî silsi-
leye, ayn› manevî yola ba¤l›d›rlar- o da medresede ald›¤› e¤itimi ve müderrisli-
¤i ikmâl ettikten, bir noktaya geldikten sonra tasavvuf yoluna yönelmifl, mâne-
viyat yoluna sülûk etmifltir. Hüdâyî Hazretleri de bunlardand›r. Bilindi¤i gibi
Efendimiz (s.a.v)’in temsil etti¤i üç büyük otorite vard›r. Siyasî otorite, ilmî oto-
rite, manevî otorite. Bu iki otoriteden siyasî ve ilmî olan›n Peygamberimizden
sonra müesseseleflen fleklinde, kurumsallaflan fleklinde tenfîzî bir yapt›r›m gü-
cünün bulundu¤u, ilmî otoriteyi temsil eden insanlar›n elinde bir güç ve iktida-
r›n bulundu¤u, siyasi otoritenin sahiplerinde de bir güç bulundu¤u bilinmekte-
dir. Ancak bunlardan üçüncüsü olan manevî otorite tenfîzî kuvveti olmayan,
yapt›r›m gücü bulunmayan, sadece ve sadece faziletle, irfanla gönüllere girmek
suretiyle insanlara rehberlik eden bir kurum oldu¤u için gönle girmek isteyen
insanlar, gönülleri önemseyen insanlar ve insanlara müeyyide ile de¤il gönül
yoluyla yaklaflmak isteyen insanlar medreseyi, müderrisli¤i, kad›l›¤› b›rak›p bu
yola sülûk etmifller ve Azîz Mahmut Hüdâyî, Hac› Bayram Veli gibi önemli flah-
siyetler olmufllard›r. 
Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin tasavvufî çizgisi geleneksel mânada ‹mam
Gazzâlî çizgisi ile çok benzeflmektedir. Vâk›a, kendisi tasavvufî düflüncenin y›l-
d›z flahsiyetlerinden Muhyiddin ‹bnü’l-Arabî’yi okumufl, eserlerinde s›kça al›n-
t›lar yapm›fl ve o zâta, o muhterem tasavvuf büyü¤üne ba¤l›l›¤›n› s›k s›k vurgu-
lam›flt›r. Ve nitekim yine onun yolunun daha sonraki as›rlarda temsilcisi bulu-
nan ve Osmanl› tasavvufunda en velûd müellif olarak, en çok eser veren müel-
lif olarak tarihe geçmifl olan Bursal› ‹smail Hakk› -ki Hüdâyî yolunun müdâvim-
lerindendir- o da Muhyiddin ‹bnü’l-Arabî’yi en iyi okuyan, en iyi anlayan ve
Türk okuyucusuna en iyi aktaran insand›r. Rûhu’l-Beyân tefsirinde ondan çok
al›nt› yapm›flt›r. Rûhu’l-Beyân da Türk okuyucusu taraf›ndan Osmanl› döne-
minde çok okunmufltur, bu gün de aranan eserlerden birisidir. Buradan da anl›-
yoruz ki, Azîz Mahmut Hüdâyî, Gazzâlî ve ‹bnü’l-Arabî çizgisini devam ettiren
bir flahsiyet, Bursal› ‹smail Hakk› da onu daha sonraki as›rlara tafl›yan ve onun
görüfllerini günümüze ulaflt›ran önemli kiflilerden birisidir. 
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Bilindi¤i gibi Anadolu’nun Türkleflmesi ve ‹slamlaflmas› sürecinde Orta Asya
kökenli alperen ad›n› verdi¤imiz tasavvuf mensubu dervifllerin çok önemli bir
yeri bulundu¤u tarihî bir gerçektir. Ahmed Yesevî’nin dervifllerinin, bunun ya-
n›nda Ahî ve Bâbâî dervifllerin Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra aç›lan
Anadolu kap›lar›ndan içeri girerek Anadolu’nun Türkleflmesinde gönüllere hu-
lûl etmek suretiyle önce fütûhu’l-kulûbun, kalplerin fethinin önemine vurgu ya-
parak bu topraklar›n ‹slamlaflmas›na katk› sa¤lam›fllard›r. Bu dönemde Ahmed
Yesevî halifeleri, derviflleri, Vefâî-Bâbâî yola mensup sûfîler, Hac› Bektafl Velî-
ler ve daha sonra Mevlanalar ve akabinde Anadolu topraklar›nda yaflayan onla-
r›n devam› Hac› Bayram Velîler ve nihâyet Azîz Mahmud Hüdâyîler bu mânada
önemli flahsiyetlerdir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri medreseyi, müderrisli¤i ve kad›l›¤› b›rakt›¤› za-
man, onun bu karar› almas›nda baz› önemli olaylar etkili olmufltur. Özellikle ken-
disinin çok sayg› duydu¤u ve yan›nda yetiflti¤i Nâz›rzâde Ramazan Efendi’nin ve-
fat›ndan çok etkilenmifl ve çok sevdi¤i bir insan olmas› sebebiyle onun vefat›n›
müteâkip kendisini bofllu¤a düflmüfl gibi hissetmifl ve bu boflluk sürecinde gönül-
ler sultan› Üfdade Hazretlerine kap›lanarak, onun kap›s›na koflarak hem medrese
müderrisli¤ini hem de kad› nâibli¤ini b›rak›p 3 y›l boyunca bir seyr u sülukten
(mânevî e¤itimden) geçmifl, ard›ndan Bursa’da, sonra Sivrihisar’da, sonra Balkan-
lar’da, sonra da ‹stanbul’da nak›fl nak›fl insanlar›n gönüllerini Allah sevgisiyle, in-
san sevgisiyle ve insanl›k duygusuyla buluflturmufl bir mâna eridir. Bursal› ‹sma-
il Hakk› Hazretleri’nin Muhammediyye fierhi’nde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretle-
ri’yle Gazneli Mahmud’u mukâyese eden çok güzel bir fliiri var, diyor ki:

Ey gurûh-i Muhammedî, biliniz, Geldi bu âleme iki Mahmud
Biri Mahmud-i Gaznevî meflhur, biri Mahmud-i ma’nevî ma’hûd
Micmer-i Üsküdar u Gazne’de bu iki sultan yakt› anber u ud
Adl ise Gaznevî’de ancak olur, fazl ise manevîde buldu vücûd.
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Hüdâyî Hazretleri’nin kendisine biçti¤i en önemli misyon, insan-› kâmil yetifl-
tirmektir. Yüreklerine ulaflt›¤›, ellerinde tuttu¤u, gönüllerine hitap etti¤i insan-
lar› Allah sevgisi, peygamber muhabbetiyle buluflturmak ve kadim tabir ile ge-
dâs›ndan flehine kadar yani; en afla¤› seviyedeki halktan padiflah›na kadar her-
kese ulaflmak ve sadece güzel olan›, do¤ru olan›, hak olan› güzel bir üslupla söy-
lemek, padiflahlara yol göstermek ve onlar› âdeta talimatlar verircesine mektup-
larla irflad etmek her babayi¤idin kâr› de¤ildir. Hele hele padiflaha flunu flöyle
yap›n, flunu flöyle yapmazsan›z adâletten sapm›fl olursunuz, zulmedersiniz di-
yebilmesi ancak o padiflahlar üzerinde kurdu¤u manevî otorite ile olacak bir ha-
disedir. Hüdâyî Hazretleri’nin 180’e varan mektubundan oluflan Tezâkîr-i Hüdâ-
yî ad›yla an›lan meflhur mektûbât›ndaki mektuplar›ndan alg›lad›¤›m›z odur ki
o, padiflahlara emirler verebilecek kadar talimatlar ya¤d›racak kadar, halk›n ih-
tiyac› için en a¤›r taleplerde bulunacak kadar kendisini yetkili ve etkili görmek-
tedir. III. Murad’a yazd›¤› mektupta diyor ki: “Sultan›m! Baban›z Sultan Süley-
man Han Ist›ranca suyunu getirip ‹stanbul’un su problemini çözdü. fiu anda ‹s-
tanbul’da ›s›nma problemi var. Halk›n k›fl›n yakaca¤› yok. Bolu ormanlar›ndan
odun getirterek halk›n ›s›nma sorununu çözün.” Yani fakir mahallelerdeki in-
sanlar›n ›s›nma ihtiyac›n› devletin tepesindeki insana ulaflt›racak kadar bir ga-
nî gönüllülük ve ona etki edecek kadar gönüller sultan› olabilmek herhalde Hü-
dâyî Hazretleri gibi bir gönül sultan›na sezâ olsa gerektir. 
Evliya Çelebi Hüdâyî’nin devrine yetiflmifl, küçüklük döneminde onu görmüfl ve
eserinde kendisinden bahsederken “Yedi padiflah dest-i flerîflerin bûs etti,
hamd-i Hudâ, bu hakîre fleref-i sohbetleriyle müflerref olmak nasib oldu” diye-
rek Hüdâyî Hazretleri’nden bahsediyor ve kendisinin 70.000 ba¤l›s›n›n bulun-
du¤unu söylüyor. O döneme göre çok büyük bir rakam ve kendisinin 8 padiflah
idrak etti¤i zaten tarihen mâlum bir hadise. Ama onun devrinin padiflahlar›n›
kendi aya¤›na gelecek kadar, kendisine rüya tabiri için müracaat edecek kadar,
savafl karar› alaca¤› zaman fikrini soracak kadar kendisine ba¤lam›fl ve etkilemifl
olmas› dünyevî ölçülerle anlafl›labilecek bir hâdise de¤il. Bu ancak sevgiyle ve
muhabbetle gönüllere etki eden manevî nazarla anlat›labilecek bir konudur. Ve
onun mektuplarda padiflahlara gösterdi¤i rehberlik hizmeti çok önemli sonuçlar
do¤urmufltur. Mesela I. Ahmed Han gördü¤ü bir rüyas›ndan dehfletle uyanm›fl
ve rüyan›n tesiriyle hemen yorumlanmas›n› istemifltir. Gördü¤ü rüya fludur:
Nemçe (Nemsa, Avusturya) kral›yla Sultan Ahmed Han gürefl tutmaktad›r. Ve
gürefl esnas›nda sultan›n s›rt› yere gelir. Tabiî zâhirî bak›mdan bakt›¤›m›zda
dehflet verici bir rüya. Terler içerisinde uyan›yor ve bu rüyan›n tesiriyle Avus-
turya’ya karfl› ma¤lub olaca¤›m›z zehâb›na kap›l›yor. Sa¤a sola rüyan›n tabiri
için müracaat ediyor. Çok sadra flifâ bir yorum alam›yor. Sonunda Azîz Mah-
mud Hüdâyî Hazretleri’ne rüya yaz›l›yor. Yaz›l› olarak da mektûbât›nda var. Hü-
dâyî, padiflah›n rüyas›n› flöyle yorumluyor: ‹nsan vücudunda en güçlü organ
s›rtt›r. ‹nsan s›rt›nda en a¤›r yükleri bile kolayca tafl›r. Cemâdât aras›nda yani
cans›z varl›klar aras›nda da en güçlü olan arzd›r, yeryüzüdür. ‹nsandaki s›rt ve
arz›n birleflmesinden daha büyük bir güç meydana gelir ve bu kuvvet sâyesinde
sultan›m›z bi-iznillah Avusturya kral›na ve Avusturya ordusuna karfl› muzaffer
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olacakt›r, rüyan›n manas› budur. Bu rüya yorumu padiflaha yaz›ld›kta sonra
Sultan Ahmed Han Avusturya’ya sefer düzenliyor ve giden Osmanl› ordusu Es-
tergon kalesini geri al›yor. Orada bir tak›m itaatsiz guruplar› itaat alt›na al›yor.
Ve zaferle ‹stanbul’a geri dönüyor. 
III. Murad zaman›nda baflka bir mektubunda flöyle diyor: Sabah namaz›ndan ön-
ce seher vaktinde uyku ile uyan›kl›k aras›nda zikir ile meflgul oldu¤um vakitte
flöyle bir hitab geldi: “Sultan Murad Han murâd›na erdi”. Kazvin akl›ma geldi
diyor. Mektubu yaz›yor ve ‹ran’a sefer düzenliyor. Bu türden Azîz Mahmud Hü-
dâyî Hazretleri’nin padiflahlara rehberlik eden, yol gösteren ve kay›tlarda, mek-
tuplarda yaz›l› yüzlerce ifadesi ve irflat sadedinde fikirleri var. Bunlar ‹stanbul’a
Bo¤aziçi köprüsü yapmaya var›ncaya kadar, ‹stanbul’un güzelli¤ine ve halk›n is-
te¤ine ait fleyler olabiliyor. Hatta Urfa’daki Hz. ‹brahim türbesinin tamirine, as-
ker oca¤›n›n ›slah›na ve baz› tâyin ve terfîlerin gerçekleflmesine var›ncaya ka-
dar.  Azîz Mahmud Hüdâyî Camii’nin az ilerisinde Sultan Ahmed camiinin mi-
marlar›nda Davut A¤a taraf›ndan yap›lan Halil Pafla Türbesi vard›r. Üsküdarl›-
lar bilirler, mimarî yap›s› son derece güzel olan bir türbedir. O türbede yatan
Halil Pafla kaptan-› deryal›k ve sadrazaml›k yapm›flt›r. Bu zat-› muhterem Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin muhiplerinden, dervifllerindendir. Azlolundu¤u zaman
Hüdâyî dergah›na geliyor, orada Hüdâyî Hazretleri’nin dizinin dibinde sohbete
devam ediyor ve ikbal zaman›nda yine Hüdâyî’nin flefaatiyle yeni bir göreve
nasbediliyor. Bu yak›nl›k ve dostluk sebebiyle o türbeyi Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretleri için yapt›r›yor. Ancak Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri diyor ki: “Gel-
mifl geçmifl nebîler ve velîler özelikle ehlullah kendi camilerinin civar›na defno-
lunmak usûldendir. Biz de oraya de¤il de kendi camiimizin civar›na defnolun-
may› arzu ederiz.” Bunun üzerine Halil Pafla o türbeye defnolunuyor. Azîz Mah-
mud Hüdâyî Hazretleri oraya defnolunmay› kabul etmiyor. 
Osmanl› Devleti’nin bir padiflah›n›n kellesini vermek gibi çok ac› çekti¤i bir dö-
nemde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin ciddi çabalar› olmufltur. Genç Os-
man nâm›yla meflhur II. Osman Avusturya ma¤lubiyetinden sonra kendisini
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k›zlar a¤as› ile hocas› Ömer Efendi hacca teflvik ediyor. Hacca gitmesini, orada
tevbe isti¤far etmesini söylüyorlar. Kendisinin de gönlünde var, ancak ma¤lubi-
yetin akabinde hacc taraf›na ve özellikle Suriye-Arabistan taraf›na gidilesi ordu
cenah›ndan padiflah›n o bölgeden yeni bir asker devflirece¤i ve yeniçeri oca¤›n›
la¤v edece¤i fleklinde yorumlan›yor. Bu haber ‹stanbul’da çalkalanmaya bafll›-
yor. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri baflta olmak üzere baz› zevât II. Osman’a
nasihat ediyorlar: “Sultan›m! Sizin mülkün bekâs› aç›s›ndan buray› b›rak›p hac-
ca gitmeniz iktizâ etmez. Siz devletin bafl›nda olun, halk›n bafl›nda olun, aske-
rin bafl›nda olun. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bu telkinleri ve di¤er baz› hocala-
r›n da telkini üzerine II. Osman bir ara bu sevdadan vazgeçiyor. Ama gelin gö-
rün ki kaderin cilvesi, mukadder olan de¤iflmiyor. Padiflah bir rüya görüyor. Rü-
yas›nda elinde Kur’ân-› Kerîm var, Kur’an okuyor. Kur’an okurken bir an Cenâb-
› Peygamber (a.s) zâhir oluyor. Elinden mushaf› çekip kayboluyor. Sultan deh-
fletle uyan›yor ve hocas› Ömer Efendi’ye rüyay› anlat›yor. Ömer Efendi zaten
hacca gitmesini istedi¤i için: “Efendim! Rüya aç›k, siz evvelden hacca gitmek
için niyet ettiniz, sonra bundan vazgeçtiniz. Elinizden mushaf›n Peygamber
Efendimiz taraf›ndan al›nmas› sizin fler’î bir konuda, dinî bir mevzûda verdi¤i-
niz karardan vazgeçmifl olman›za iflarettir. Dolay›yla siz yeniden hacca gitmek
üzere karar›n›z› tashih etmelisiniz” deyince bu sefer II. Osman tekrar hacca git-
me sevdas›na kap›l›yor ve karar›ndan vazgeçmiyor. Tabiî bu arada Halil Pafla ve
benzeri baz› paflalar güvenli¤i sa¤lamak üzere kaptan-› derya s›fat›yla Suriye ve
K›z›ldeniz taraflar›na görevlendiriliyor. Ancak askerler, yeniçeri oca¤› yap›lan›n
kendilerine komplo oldu¤unu düflünerek isyan ediyorlar. Ve önce sadrazam Di-
laver Pafla’y› -ki Dilaver Pafla Azîz Mahmud Hüdâyî dergah›na kaçm›fl can›n›
kurtarmak için- oraya adam gönderiyorlar, onu geri istiyorlar önce. Onun arka-
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s›ndan Genç Osman’› Yedi Kule zindanlar›nda katlediyorlar. Tabiî Azîz Mah-
mud Hüdâyî Hazretleri’nin ileri görüfllülü¤ü burada ortaya ç›k›yor. II. Osman’la
böyle bir münasebeti var. 
I. Ahmed’le çok s›cak bir yak›nl›k iliflkisi var, ama zaman zaman mesafeli. Nite-
kim menk›beye göre Sultan Ahmed Han bir gün Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretle-
ri’ne bir dünyal›k hediye gönderiyor. Hüdâyî Hazretleri hediyeyi iade ediyor. Te-
flekkür ediyor, alm›yor. Sultan tabiî çok bozuluyor, üzülüyor, ama niye almad›¤›-
n› da bilmedi¤i için bir fley söylemiyor. Ayn› hediyeyi devrin önemli gönül sultan-
lar›ndan Abdülmecid Sivasî’ye gönderiyor. Abdülmecid Sivasî hediyeyi kabul
ediyor, teflekkür ediyor. Arkas›ndan padiflah diyor ki: “Efendim! Size gönderdi¤im
hediyeyi Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerine göndermifltim, fakat o kabul buyur-
mam›flt›.” Abdülmecid Sivasî’nin cevab› çok güzel. Diyor ki: “Hazret-i Hüdâyî bir
ankâd›r. Ankâ kuflu lâfleye tenezzül etmez”. Sonra Sultan Ahmed Han Hüdâyî
Hazretleri’ne diyor ki: “Efendim! Sizin kabul buyurmad›¤›n›z hediyeyi Abdülme-
cid Efendi kabul buyurdu. Ne buyuracaks›n›z?” Hüdâyî’nin verdi¤i cevap daha da
güzel. “Sultan›m! Abdülmecid Sivasî bir deryad›r, bir okyanustur. Deryaya bir
damlac›k lâfle düflmekle, pislik düflmekle kirlenmez” diyor. Bak›n iki gönül sulta-
n›n›n, ayn› kulvarda yürüyen iki insan›n birbirlerinin g›yab›nda birbirlerine gös-
terdi¤i hüsn-i muâmele, hüsn-i zan… Bugünkü insanlar›m›za, bugün ayn› kulvar-
da yürüyen insanlar›n gönüllerine bunu tafl›mak isterim. Bizim tarihimizde renk-
li bir simad›r. fiairli¤i ile tasavvufî boyutuyla önemli bir insand›r. Azîz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri onun vefat›n› müteâkip flöyle bir manzume yaz›yor:

Yalanc› dünyaya aldanma ya hû
Bu dernek da¤›l›r dîvân eylenmez
‹ki kap›l› bir virânedir bu
Bunda konan göçer, mihmân eylemez

Hüdâyî n’oldu bu denlü peygamber
Ebu Bekr u Ömer Osman u Hayder
Hani Habîbullah, S›ddîk-› ekber
Bunda gelen gider, bir can eylenmez. 

Yani sultan da olsan›z, siz de ölümü tadacak ve o ilahî kata, o divana gönderile-
ceksiniz.
Hüdâyî Hazretleri’nin 19’u Arapça, 7’si Türkçe olmak üzere tasavvuf, tefsir, f›-
k›h, siyer vâdilerinde nasihat ve vaaz türünde eserleri bulunmaktad›r. Türkçe
eserlerinde Ahmed Yesevî ve Yunus Emre tarz›nda hikmete dayal› ve ta’lîmî mâ-
hiyette fliirler vard›r. Ama bunun yan›nda zaman zaman divan edebiyat› tarz›n-
da Fuzûlî gibi, aruz vezniyle yazd›klar› da olmufltur. Bir fliirini Yunus’la
mukayeseli olarak okuyaca¤›m. Ne kadar benzedi¤ini göreceksiniz. 

Yunus:
“Ne varl›¤a sevinirem, ne yoklu¤a yerinirem
Aflk›n ile avun›ram, bana seni gerek seni.
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Hüdâyî:
Neyleyeyim dünyay› bana Allah’›m gerek
Gerekmez mâsivây› bana Allah’›m gerek.

Yunus:
Aflk›n flarab›ndan içem, Mecnun olup da¤a düflem
Sensin dün ü gün endiflem, bana seni gerek seni.

Hüdâyî:
Ehli dünya dünyada, ehli ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdada, bana Allah’›m gerek.

Yunus:
Sufilere sohbet gerek, ahîlere ahret gerek
Mecnunlara Leylî gerek, bana seni gerek seni.

Hüdâyî:
Mecnun ister Leyla’y›, Vâm›k özler Azrâ’y›
N’idem gayr› sevday›, bana Allah’›m gerek.

Bak›n›z mânas›, üslubu, temizli¤i, berrakl›¤› ayn›, Yunus tarz›nda güzel fliirler
yazm›fl ve bu fliirleriyle sanat› sadece sanat için icrâ etmek gibi kayg› tafl›mam›fl,
sanat› hizmet için, dâvet için insanl›¤›n hizmetinde kullanmak için mezcetmifl-
tir. Bu maksatla kullanm›flt›r. Ve o yüzden de daha samimi, daha ondan ifade-
ler bulmak mümkündür. Yine bizzat kendisinin besteler yapt›¤›n› ve bu besteli
fliirlerin kendi zaman›ndan itibaren dergah›nda ve di¤er ‹stanbul dergahlar›nda
besteli olarak okundu¤unu biliyoruz. Üstelik Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bu fliir
yazma gelene¤i padiflahlarla birbirlerine nazîre yazmak fleklinde devam etmifl-
tir. Nitekim Azîz Mahmud Hüdâyî’nin:

Diller aceb hayrân olur
Esrâr-› zikrullah ile
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Yollar beyim âsân olur
Âsâr-› zikrullah ile.

fliirine, I. Ahmed Han:
“Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-› zikrullah ile
‹klîm-i dil ma’mur olur
Mimar-› zikrullah ile” 

diye nazîre yazm›fl ve bu fliirleri karfl›l›kl› birbirlerine göndermifllerdir. Hüdâ-
yî’nin fliirleri bestelenmifl ve bu güne kadar gelmifltir. Hüdâyî Hazretleri na¤me-
nin, mûsikinin insan yüre¤ini titreten ve insan›n as›l mesaj› almas›n› haz›rlayan
özelli¤ine dikkat çekerek: Keflfü’l-k›nâ’ an vechi’s-semâ ad›nda bir eser yazm›fl-
t›r. Yani mûsiki dinleme ve bunun meflrûiyeti hakk›nda bir risale yazm›fl ve bu
risalesinde mûsikinin bir araç oldu¤unu, bir vas›ta oldu¤unu, bu na¤melerle in-
sanlar›n gönüllerine bilginin, mârifetin ve duygunun serpilmesinin mümkün
olabilece¤ini ifade etmifltir. O yüzden bizim tasavvuf mûsikisi gelene¤imizde
Hüdâyî Hazretlerinin ve Celvetî yolunun çok ciddi bir birikimi vard›r. Bu gün
inflallah konferans›n sonunda Hüdâyî ilâhilerinden oluflan bir tasavvuf mûsiki-
si ziyafetini birlikte dinleyece¤iz. Yunus nas›l bir aflk ve duygu flairi ise, Hüdâ-
yî Hazretleri de ayn› coflku ile aflk›, sevgiyi ve bizim varl›k âlemine geliflimizi
anlatmaktad›r. Bak›n›z ne diyor:
“Ezelden aflk ile biz yâne geldik
Hakikat flem’ine pervâne geldik

Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâne geldik

Geçip fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insana geldik

Fenâ buldu vücûd-i fânî mutlak
B›rakt›k katreyi ummâna geldik

Nemiz ola Hüdâyâ sana lây›k
Hemân bir lütf ile ihsâna geldik

Umar›z irevüz bâki hayata
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik” diyerek sevgiyle ilgili, aflk ile ilgili duygular›-
n› gâyet güzel ifade ediyor. Vâk›a Hüdâyî Hazretleri’nin silsilesi -biraz önce bah-
settim- Hac› Bayram Veli Hazretleri’nden gelmektedir. Arada Üftade, H›z›r De-
de, Akb›y›k Sultan ve nihâyet Hac› Bayram Veli Hazretleri vard›r. Hac› Bayram
Veli’nin de kendisinin bizzat besteler yapt›¤› ve mûsikiyle meflgul bulundu¤u,
fliirler yazd›¤› bilinmektedir. Onun meflhur;

“N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm
Derd ü gam›nla doldu bu gönlüm” 

ilahisi ve di¤er baflka ilahilerin de besteli olarak okundu¤unu biliyoruz. 
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Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri kendi hayat›nda kendisini ço¤altm›fl bir insan-
d›r. Kendilerine icazet verdi¤i, kendisini temsil yetkisi verdi¤i 64 halife yetifltir-
mifl ve bunlar›n 25 tanesini Anadolu kasabalar›na, 19 tanesini Rumeli bölgesine,
Balkanlar’a, Bosna’ya kadar, 7 tanesini ‹stanbul merkezine, 10 tanesini de bu gün
Arap topraklar› olan Suriye, M›s›r ve Cezayir taraf›na göndermifl ve o bölgelerde
kendisine ait tasavvufî düflüncenin, tasavvufî tefekkürün yay›lmas›na katk› sa¤-
lamak üzere onlara bu tür görevler vermifltir. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretle-
ri’nin kendisi bizzat padiflahlara seferlerle ilgili görüfller bildirirken sefere kat›l-
maktan da geri durmam›fl, Ferhat Pafla komutas›ndaki Tebriz seferine ifltirâk et-
mifl, böylece fiilende mücadeleye flâhit olmufl bir insand›r. Kendisinin bizzat in-
fla etti¤i dergâh› sa¤l›¤›nda her türden insanlarla dolup taflm›fl ve bu insanlar›n
buradaki beklentileri daha çok Hüdâyî Hazretleri’nin gönlünde y›kanmak olmufl-
tur. Çünkü gönül sahibi insanlar gönlüleri y›karlar. Mevlânâ flöyle diyor:
“Sen bende gönül var deme sak›n. Senin gönül gönül dedi¤in fley tendir, beden-
dir. Gerçek gönül Allah dostlar›n›n gönlüdür. Sen o gönle bir musluk ba¤lama-
ya, bir hortum ba¤lamaya bak. O gönülden sana gelen güzellikler senin gönlünü
y›kas›n, ar›ts›n, saflaflt›rs›n.” ‹flte Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin dergah›-
na koflup gelen insanlar o büyük gönülden kendi gönüllerine bir musluk ba¤la-
mak ve o gönülden gönüllerine güzelliklerin akmas›n› sa¤lamak üzere oraya ko-
flup geliyorlard›. Ve gerçekten o gün oldu¤u gibi bu gün de Hüdâyî Hazretleri’ni
ziyarete geliyorlar. Diri olan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri mi biz miyiz? Bi-
zim ziyaretçimiz günde kaç kifli, Hüdâyî Hazretleri’ninki kaç kifli? Mevlânâ di-
yor ki: 
“Beden, ten toprak olur; ama gönüller ölmez.”
Hüdâyî Hazretleri erbâb-› gönül oldu¤u için, gönüller sultan› oldu¤u için bu gün
hâlâ diridir, tasarrufu ile diridir. Bu yüzden insanlar fevc fevc onun dergah›na
gidiyorlar. 
Hüdâyî Hazretleri ilim adam› s›fat›yla da kendisi bizzat eser yazd›¤› gibi bir kü-
tüphane teflkil etmifltir. Kendisinin vakfetti¤i kitaplar Üsküdar’da Hac› Selim
A¤a Kütüphanesi’nde okuyucu beklemektedir. Kendisinin önceleri cami içeri-
sinde tesis etti¤i bu kütüphane daha sonra d›flar›ya yap›lan tafl binaya nakledil-
mifltir. Ancak 1925 y›l›nda tekâyâ ve zevâyân›n seddine dâir 677 say›l› kanun
ç›k›nca bu kitaplar belli merkezlerde toplanm›flt›r. Süleymeniye Kütüphane-
si’nde bulunan kitaplar ta’dâd edildi¤i zaman görülecektir ki yar›ya yak›n k›sm›
tasavvufî eserlerdir. Mevlânâ gibi, Yunus gibi, Azîz Mahmud Hüdâyî gibi ve on-
lar›n yolundan giden insanlar gibi fikir adamlar›n›n, ilim adamlar›n›n ve gönül
adamlar›n›n yazd›¤› eserlerdir. Bu bak›mdan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretle-
ri’nin kütüphane olarak infla etti¤i bölümü, dergah›n›n bir ilim merkezi olmas›-
n› sa¤lam›flt›r. 
Azîz Mahmut Hüdâyînin “Hüdâyî Yolu” olarak bilinen meflhur bir kerametin-
den bahsedilmektedir. Onu da arz etmeden geçmek istemiyorum. Bir f›rt›nal›
günde, saraya davetli oldu¤u bir günde kay›kç›lar›n denize aç›lmaya korktu¤u
bir s›rada Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri bir kay›kç›n›n kay›¤›na binmifl ve:
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“Allahümme yâ Hâdî
Âsân eyle yolumuz
Sehhil ubûre’l-vâdî
Tiz geçir tut elimiz” 

duas›yla Üsküdar’dan Sarayburnu’na âdeta denizin sütliman oldu¤u bir durum-
da ulaflm›fl ve davete vaktinde varm›flt›r. Bu yol Hüdâyî yolu olarak bilinmekte-
dir kay›kç›lar aras›nda. Ve flu da gözden kaç›r›lmamal›d›r ki, lodoslu havalarda
Karaköy, Kad›köy, Haydarpafla vapurlar› çal›flmazken Üsküdar-Eminönü hatt›
sis durumu hâriç afla¤› yukar› hiç iptal edilmemektedir. Her halde bu da Hüdâ-
yî Hazretleri’nin kerameti olsa gerektir veya onun keflfetti¤i bir yolla insanlar›-
m›z›n ulaflt›¤› bir yol olsa gerektir. Ve bu Hüdâyî yolu bu mânada fizik olarak
düflünülebilece¤i gibi, “Hüdâ” kelime itibariyle do¤ru yol demektir, Hüdâyî do¤-
ru yola mensup demektir. fiöyle söyleyeyim, Hüdâyî Hazretleri gedâlar› yani in-
sanlar› hüdâ yolundan (do¤ru yoldan) Hudâ’ya (Allah’a) götüren bir insand›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin kendi sa¤l›¤›nda tesis etti¤i, kurdu¤u çok
genifl bir vak›f oldu¤unu biliyoruz. Osmanl› döneminde Haremeyn vakf›ndan
sonra ‹stanbul’un en zengin vakf› idi Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›. Ancak bu va-
k›f, 1925 y›l›nda kanun ç›kt›¤› zaman vak›flar genel müdürlü¤ü bünyesine geç-
mifltir ve flu anda oraya ait olan bu gayrimenkullerin bir k›sm› vak›flar genel mü-
dürlü¤ünce muhafaza edilmektedir, bir k›sm› da maalesef el de¤ifltirmifltir. Bu-
gün Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› ad›yla bilinen vak›f ise 1985 y›l›nda Hüdâyî
muhiplerinin, Hüdâyî’yi seven Üsküdarl›lar’›n kurdu¤u taze bir vak›ft›r. Duala-
r›n›zla, desteklerinizle, himmetlerinizle, iflte bu salonda sizleri buluflturan, bu-
luflmaya vesile olan bir vak›ft›r. Bu bak›mdan bugünkü Azîz Mahmud Hüdâyî

27

.

Azîz Mahmud Hüdâyî sandukas›



Vakf› ile kadîm (önceki) Hüdâyî Vakf›’n›n kar›flt›r›lmamas› lâz›m geldi¤ini dü-
flünüyorum. 
Hüdâyî Hazretleri flöyle der:

Hudâyâ cümle âlem,
Sana âfl›k seni özler.
Melek cinn ü benî Âdem, 
Sana âfl›k seni özler.

Kamunun matlûbu birdir,
Ya niçin baz› kâfirdir,
Acep hâlet acep s›rd›r, 
Sana afl›k seni özler.

Kimine kap› aç›lmaz
Kimi geçer gider gelmez
Kimi bilir kimi bilmez 
Sana âfl›k seni özler.

Yani Hüdâyî Hazretleri bütün insanlar›n Allah’a gitti¤ini, fark›nda olarak veya
olmadan onu sevdi¤ini bir sevgi tomurcu¤u olarak önümüze koyuyor. Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri yarat›lan› yaratandan ötürü sevmek ilkesini hayat›-
m›z›n düsturu haline getirmemizi öngörüyor. 400 sene öncesinden bu güne Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nden kalan bu güzelliklerdir, onun fliirleridir, duy-
gular›d›r.
Ve nihâyet “Sa¤l›¤›nda bizi, vefat›m›zdan sonra kabrimizi ziyaret edenler bizim-
dir. Bizim dostlar›m›z denizde bo¤ulmas›nlar, îmânlar›n› kurtarmad›kça göçme-
sinler, âhir ömürlerinde fakirlik çekmesinler, vefatlar›n› bilsinler ve haber ver-
sinler” diye dua ediyor. Biz de bu duaya “âmin” diyoruz ve Azîz Mahmud Hü-
dâyî Hazretlerini gönüllerinizden dûr etmemeyi ve yolunuz düfltükçe onu ziya-
ret etmenizi tavsiye ediyoruz. 
Hepinizi en derin sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.
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Aziz Mahmud Hüdayi’nin
Kur’an’a vukufiyeti ve 
ayetlerden istifade metodu
(Divân örne¤i)

P R O F . D R . A L ‹  A K P I N A R
Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi 

*

A. fiiir ve Nesirde Kur’ân Âyetlerinden ‹ktibas

Kur’an âyetleri, tarih boyunca müslümanlar›n yaz›flmalar›nda, yaz›l› eserlerin-
de, vaaz ve nasihatlerinde oldu¤u gibi, günlük konuflmalar›nda da temel refe-
rans olmufltur. Müslümanlar davran›fllar›n› düzenlerken kendilerini Kur’an’dan
dayanaklar arama zorunda hissetmifllerdir hep. Nitekim tarihte iki müslüman
grup aras›nda cereyan eden  S›ffin savafl›n›n seyrini de¤ifltiren de pankartlarda
yaz›l› Kur’an âyetleri idi.1

Peygamberimiz (s.a.v.) hem hadislerinde, hem yabanc› devlet baflkanlar›na yaz-
d›¤› mektuplar›nda Kur’an âyetlerinin tamam›n› yahut bir k›sm›n› yazarak kul-
lanm›flt›r. Buradan hareketle ilim adamlar›m›z, fliirde, nesirde Kur’an âyetleri-
nin kullan›lmas›n› câiz görmüfllerdir.
Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadislerinde bize, Kur’an’› tan›t›rken flöyle buyurur:
“..Kur’an ile konuflan do¤ru söylemifl olur, onunla amel eden sevap kazan›r,
onunla hüküm veren adaletli davranm›fl olur, ona ça¤›ran dosdo¤ru yolu göster-
mifl olur.”2 Hadisteki “Kur’an ile konuflan..” ifadesi, “Kur’an’›n haber verdi¤ini
söyleyen, onun haberlerini kabullenip do¤rulayan ve onun ölçüleri do¤rultu-
sunda söz söyleyen” diye anlafl›lm›flt›r.3
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Baflta Hz. Peygamber(s.a.v.) kendisi ve tarih boyunca müslümanlar Kur’an ile
hemhal olmufllar, onu çokça okumufllar ve sonuçta Kur’an onlar›n hayatlar›n›
kuflatm›fl; art›k onlar Kur’an âyetleriyle konuflur olmufllar ve ona göre yaflam›fl-
lard›r. Allah Kelâm› onlar›n yaflay›fl ve konuflmalar›n›n alt yap›s›n› oluflturmufl-
tur. Kur’an’›n konu zenginli¤i, eflsiz güzellikteki üslubu Kur’an âyetleri ile ko-
nuflma sanat›n› kolaylaflt›rm›fl ve yayg›nlaflt›rm›flt›r.
‹lim adamlar›m›z, konuflma ve yaz› alan›nda Kur’an âyetlerini kullanmay› câiz
görürken, takdim, te’hir, hareke ve i’rab gibi ufak baz› de¤ifliklikler yaparak âyet
parçalar›n›,  fliirde kullanmakta da bir sak›nca görmemifllerdir. ‹lk dönem ilim
adamlar›, Kur’an âyetlerini, yahut hadisleri “Allah Teâlâ Kur’an’da flöyle buyu-
ruyor”, “Peygamberimiz bir hadislerinde flöyle buyuruyor” demeksizin fliirde ya-
hut nesirde kullanma ifline “tazmin” (ekleme / katma), sonrakiler ise “iktibas”
(al›nt›lama) ad›n› vermifllerdir. Mâlikilerden Ebû Bekir Bak›llânî ise, Kur’an
âyetlerini fliirde kullanmay› hofl görmeyen, nesirde kullanmakta ise bir sak›nca
görmeyen ilim adamlar›ndand›r.4 Bir m›sra›, yahut m›sra›n bir k›sm› baflka lisan
ile yaz›lm›fl fliirlere mülemma’, veya telmi’ ad› verilmifltir.5

Hitabet ve vaazlarda iktibas makbûl, fliirde mubah, faili Allah olan ifadelerde fi-
ili baflkalar›na nispet ederek yahut âyet parçalar›n› fliirde bofl fleylere alet etmek
ve flehevi fleyleri anlatmak için kullanmak merdûd say›lm›flt›r.6 Burada dikkat
edilmesi gereken, iktibas› yapan kiflinin al›nt›lad›¤› ifadenin Allah kelâm› oldu-
¤unun bilincinde olmas›, âyetin mânas›n› çarp›tmadan ve fliirde vezne uydura-
ca¤›m diye herhangi bir zorlamaya girmeden kullanmas›d›r. Bunlara riâyet et-
mek kayd›yla fliirde ve nesirde iktibas, sözü destekleyip daha etkili hale getirdi-
¤i, edip için haz›r ve çok veciz ifadelerle anlat›m imkân› sa¤lad›¤› için tavsiye
edilmifltir. Çünkü pek çok ilim adam› bunu yapm›flt›r.
Öte yandan Kur’an ifadelerini dünyevî iflleri anlatmak için kullanmak hofl görül-
memifltir. Sözgelimi, beklemedi¤i bir zamanda karfl›laflt›¤› arkadafl›na hitaben
“Ey Mûsâ, takdire göre geldin!”7 âyeti ile cevap vermek gibi. Ayn› flekilde
Kur’ân’da geçen meselleri de¤ifltirerek kullanmak da hofl karfl›lanmam›flt›r. “Hiç
flüphesiz, yuvalar›n en çürü¤ü örümce¤in evidir”8 ifadesini “Bu, örümcek evin-

den daha zay›ft›r” fleklinde de¤ifltirerek kullanmak gibi.9

B. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Hayat›

Azîz Mahmud Hüdâyî10 (950/1543 Sivrihisar (aslen fiereflikoçhisarl›)-1038/1628
Üsküdar)
Celvetiyye tarikat›n›n kurucusu, zühdü, ibadeti ve dinî fliirleriyle flöhret bulmufl
sûfî. Nâz›rzade, Nureddinzâde Muslihuddîn Efendi, Kerîmuddîn el-Halvetî, Muh-
yiddîn Üftade’den dersler ald›. Pek çok Osmanl› padiflah›n›n (Kanuni ile IV. Mu-
rad aras›nda 8 padiflah) devrini gördü, pek çok müride mürflitlik yapt›. Bu padi-
flahlardan bir k›sm›na hükmedercesine emirler veren yüce kiflili¤i; hükümdarlar›n
gazab›na u¤rayan devlet büyükleri için bir bar›nak, ona inananlar için manevî bir
s›¤›nak olmufltur.11 Padiflahlar yan›nda, Sadrazam Kayserili Halil Pafla, Dilaver Pa-
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fla, Hoca Saadeddin Efendi, Sunullah Efendi, fieyhülislam Hocazâde Esad Efendi,
Okçuzâde Mehmed fiâhî Efendi, Sar› Abdullah Efendi, Nevîzâde Atâî, O¤lanlar
fieyhi ‹brahim Efendi müntesipleri aras›nda yer alan siyaset ve ilim adamlar›d›r.

C. Kur’an ‹le ‹lgili Eseri ve Divân›

Arapça ve Türkçe yirmi befl eseri bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Kur’an tef-
sirine dair eseri Nefâisü’l-Mecâlis fî Tefsîri Ba’z›’l Âyâti’l-Kur’âniyye’dir.

Eser, Filibeli ‹smail Efendi’nin derledi¤i üç ciltlik Arapça tefsirdir. Eser Süley-
maniye Kütüphanesi fiehid Ali Pafla bölümü172-174 nolarda kay›tl›d›r. Eserin
di¤er nüshalar› ise Hüdâyî ktp.267, Selima¤a ktp. 575, Süleymaniye, ‹brahim
Efendi ktp. 481, Ât›f Efendi ktp. 1553, 1554 nolarda kay›tl›d›r.12

Hüdâyî’nin 39 sohbetten oluflan ve müstensih taraf›ndan kaleme al›nan Nesâih
ve Mevâiz adl› eseri a¤›rl›kl› olarak âyetler ve tefsirlerinden oluflmaktad›r. Eserde
her sohbet, konu ile ilgili bir âyetle bafllamaktad›r. Âyetin metninden sonra âye-
tin meâli verilip tefsiri yap›lmakta, âyetin ba¤lam› üzerinde durulmakta, varsa
âyetlerin nüzûl sebepleri verilmektedir. Sohbette ayr›ca konuyla ilgili di¤er âyet-
lere de yer verilmektedir. Âyetler aç›klan›rken âyetle ilgili gramer kaideleri aç›k-
lanm›fl, konuyla ilgili anlat›lan k›ssalarla sohbetler zenginlefltirilmifltir. “Kur’ân
okudu¤un zaman, kovulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n..”13 âyetiyle bafllayan eserin
35. sohbeti “Kitaptan sana vahyolunan› oku..”14 âyetiyle bafllar. Bu sohbette Al-
lah’›n kitab›n›n lafz›n›n tekrar tekrar okunmas›n›n hikmet ve flerefine deyinildik-
ten sonra onun manas›n› tefekkür etmenin önemine vurgu yap›l›r. Lafz›n› okuya-
n›n sevaba nail olaca¤›, manas›n› tefekkür edenin terakkî edece¤i, gere¤ince amel
edenin ise karanl›k gecede etraf›n› ayd›nlatan kandil gibi olaca¤› anlat›l›r.. 38.
sohbetin ser levhas›n› “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir ö¤üt, gönüllere flifa
olan, müminler için rahmet ve hidâyet olan (Kur’ân) geldi”15 âyeti oluflturur. Âye-
tin tefsirinde Kur’ân’›n fleriat ehli, tarikat ehli, ârifler ve hakikat ehli baflta olmak
üzere farkl› seviyelerdeki insanlar›n dertlerine deva oldu¤u anlat›l›r.16

Hüdâyî’nin halîfelerine ve onlar›n flahs›nda bütün müritlerine yazd›¤› mektup-
lar da onun Kur’ân’a vukufiyetini aç›k bir flekilde görmekteyiz. Sözgelimi o, Bel-
g›radl› Ali Efendiye gönderdi¤i iki sayfal›k mektubunda befl âyete k›sa tefsirle-
riyle birlikte yer vermifltir. Onun âyetlere iflârî yorumlar yükledi¤i ve zaman za-
man ba¤lamlar› d›fl›nda da kulland›¤› görülür. Örne¤in o, Ashab-› Kehf’in ma¤a-
rada uyurlarken sa¤ ve sollar›na çevrildi¤ini bildiren âyetten “Zikr-i lisânîde sa-
¤a ve sola hareket etmenin caizli¤ini” ç›karabilmifltir.17

Hüdâyî’nin kaleme ald›¤› fliirleri Divân-› Hüdâyî veya ‹lâhiyât-› Hüdâyî ad›n› ta-
fl›yan kitaplarda toplanm›flt›r. Din ve tasavvuf ilkelerini içine alan ve zaman›na
göre sade bir dil ile yaz›lan fliirler, koflma ve gazel fleklinde ilâhîlerle k›t’a ve
müfredlerden meydana gelen eserde Arapça yaz›lm›fl münâcâtlar, Arapça ve
Farsça söylenmifl k›t’a ve müfredler bulunmaktad›r.18 Biz, bu çal›flmam›zda Z.
Tezeren taraf›ndan haz›rlanan Hüdâyî Divân›ndaki Kur’ân âyetlerini tespit ettik.
Kur’an âyetlerini nas›l kulland›¤›n› ve fliirlerinde Kur’an’da anlat›lan konulara
nas›l telmihlerde bulundu¤unu ortaya koymaya çal›flt›k. 
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D. Divân›nda Kulland›¤› Kur’ân Âyetleri

1. Yüce Allah ‹le ‹lgili Kullan›mlar›
Yâ Mâliki yevmi’d-dîn
‹hsân ü kerem Senden
Yâ Rahîme’l-Evvâbîn
‹hsân ü kerem Senden.19

“Bütün hamdler Allah’ad›r. O Rahman ve Rahimdir, din gününün sahibi-
dir.”20

Ey Vâhid ü ferd ü Samed
Senden meded Senden meded
Ey lem yekün küfven Ahad
Senden meded Senden meded21

“De ki: O Allah birdir, Allah sameddir. O do¤urmam›fl ve do¤mam›flt›r. O’nun
hiçbir dengi yoktur.”22

Ey padiflâh-› bî-vezîr
‹hsân cenâb›ndan Senin
Ey bî-flebîh ü bî-nazîr
‹hsân cenâb›ndan Senin.23

Ey padiflâh-› bî-zevâl
Senden atâ Senden kerem
Ey bî flebîh ü bî-misâ
Senden atâ Senden kerem.24
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“Hiçbir fley O’nun gibisi de¤ildir.”25

Olan bu nefl’e-i dünyada mûtû râh›na sâlik
Olubdur ‘küllü fleyin hâlik’ün s›rr› ana hâs›l.26

Bâkiden gayr› ‘küllü fley’ hâlik’
Yogu ko var derdini çekelim.27

Gerçek âfl›k olsa sâlik
Görünür küllü fley hâlik
Olagör bir mülke mâlik 
Kimse elden almaz ola.28

Olub R›dvân›na mâlik 
Görünsün ‘küllü fley hâlik’
Eriflsin matlaba sâlik
Meded Senden Kerîm Allah.29

Teftanü eyyühe’s-sâlik 
Ve ›ndî ‘küllü fleyin hâlik’
Hüve’l-Bâkî hüve’l-Mâlik
Lehü’lfadlü lehü’l-cûd.30

(Anlars›n ey sâlik/Bana göre her fley yok olacak-O’dur bâkî O’dur Mâlik/ Lütuf
da O’nun kerem de O’nun.)
“O’nun zât›ndan baflka her fley yok olacakt›r.. (Küllü fley’in hâlikün illâ vec-

heh)”31

Sensin Evvel Sensin Âhir 
Varl›k Senin buyruk Senin
Sensin Bât›n Sensin Zâhir 
Varl›k Senin buyruk Senin.32

Ey Evvel ü Âhir olan
Ey Batun ü Zâhir olan
Ey Hâz›r u Nâz›r olan
Senden atâ Senden kerem.33

Hüve’l-Evvel hüve’l-Âhir
Hüve’l-Bât›n hüve’z-Zâhir
Hakk’› gör her yerde hâz›r
Vâs›l olma¤a sa’y eyle.34

“O evveldir, âhirdir, zâhirdir, bât›nd›r. O, her fleyi bilendir.”35

Vahdet-i Hâlik’› inkar etme
Do¤ru yolu koyup e¤ri gitme

Rüfldi olana yeter bu flâhid
‹nnemallahü ilâhün vâh›d.36
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Vahdet-i Hakk’a gel olma câh›d
‘‹nnemallahü ilâhün vâh›d’.37

“Allah, ancak bir tek Allah’t›r (‹nnemallahü ilâhün vâh›d)”38

Tecellâ Rabbüne’l-Mennân
Lehû fî külli yevmin fle’n
Rumûzu eyleyen izân
Maârif ehli yâr ancak.39

“O, her an bir ifltedir. (Külle yevmin hüve fî fle’n)”40

Lekad ebde’tenâ bi’l-kâfi ve’n-nûn
Teâlâ flânüke ammâ yekûlûn
Olal›m lütf u ihsân›na makrûn
Kulun Mevla’dan art›k yâ kimi var.41

S›fât›n tamd›r ey Zât-› bî-çûn
Teâlâ flânüke ammâ yekûlûn.42

“O gökleri ve yeri hak ile yaratand›r. ‘Ol’ (kün =kâf ve nûn)) dedi¤i gün her

fley oluverir. O’nun sözü gerçektir...43” “Allah, onlar›n söylediklerinden 

münezzehtir, son derece yüce ve uludur.(Sübhânehû ve teâlâ ammâ yekûlûn)”44

Âleme ibret gözüyle bakanlar
Ç›ra¤›n nûr-i Mevlâ’dan yakanlar
Yerden gökden geçüp Arfl’a ç›kanlar
Hakka tevhîd ile ermifl erenler.45

“Allah, göklerin ve yerin nurudur...”46 âyetine telmih yapm›flt›r.

Zehî Sultan-› Kâdir âsumânî haymeler kurmufl
Araziyi mihâd etmifl cibâli eylemifl evtâd.47

“Biz yeryüzünü bir döflek (mihâd), da¤lar› da bir kaz›k (evtâd) yapmad›k

m›?”48

Semme vechüllah› fehm ettinse ger
fiefl cihetten bî cihet Canan’a bak.49

Tecelli etse envâr-› kelam-› ‘semme vechüllâh’
Yanard› cümle mevcûdât olurdu perdeler zâil50

Sen ‘Semme vechüllah’ dedin
Hem Zâhir u Bât›n ad›n
Gâh gösterip gâh gizledin
Akl› odur hayrân eden.51

Gökçek cemâlin gizleyen
Uflflâk› hayretde koyan
Ey semme vechüllâh diyen
Âfl›k Seni bulsa n’ola.52
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“Do¤u da bat› da Allah’›nd›r. Nereye dönerseniz Allah’›n yüzü oradad›r.(fe-

semme vechüllah)”53

Kün zâkire’r-Rabbi’r-Rahîm
Hâzâ s›ratun müstakîm
Zâkir bulur bâki naîm
‹ksâr-› zikrullah ile.54

“Öyleyse O’na ibadet edin, iflte dostdo¤ru yol budur. (hâzâ s›râtun müsta-

kîm)”55

O Sultand›r eden kullar›n irflâd
Men lem yehdillahü mâ lehû min hâd
Gönül kasr›n› eder lutf ile âbâd
el-Hamdü lillah efl-fiükrü lillah.56

“Allah kimi sapt›r›rsa art›k O’nu do¤ru yola iletecek yoktur (femâ lehû min

hâd)”57

Tü›zzü men teflâü ve
Tüzillü men teflâ’ yâ Rab
Femen vâleyte makbûlün
Ve men âdeyte merdûd.58

(Diledi¤ini azîz edir, diledi¤ini zelil edersin yâ Rab/ Senin dost oldu¤un makbul-
dür, düflman oldu¤un ise merdûd)
“..Sen diledi¤ini azîz eder, diledi¤ini zelil edersin. (Tü›zzü men teflâü ve

tüzillü men teflâ’)59

Dedin Sen ey ‘keydi metîn
Vallâhü hayrü’l-mâkirîn’
Zabt›ndad›r dünya vü dîn
Senden Sana s›¤›n›r›m.60
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“Do¤rusu Benim plan›m çok sa¤lamd›r.(inne keydî metîn)”61 “Allah plan ya-

panlar›n en hay›rl›s›d›r. (Vallahü hayrü’l-mâkirîn)”62

Kemâl-i lütf u ihsân›ndan Allah
Dedi ‘lâ taknetû min rahmetillah’.63

Kemâl-i lütf-› ihsân›ndan ey fiâh
Dedim ‘Lâ taknetû min rahmetillah’

Bu mânadan kim oldu âgâh
Olubdur rahmet ümîdinde her gâh.64

“De ki: Ey kendi aleyhlerinde haddi aflan kullar›m! Allah’›n rahmetinden

ümit kesmeyin. (lâ taknetû min rahmetillah)”65

Lutf u ihsân› Hakk›n ihsâya kabil mi aceb
Add içün cem’ olsa ger ins ü melek flâh ü gedâ.66

Buyurdun ‘in teuddû ni’metallah’
Garîk-i nimetindir bende vü flâh
Hüdâyî’ye inâyet eyle her gâh
Sana ya Rabbenâ çok çok flükürler.67

Buyurur ‘in teuddû ni’metallah’
Olagör imdi bu manadan âgâh
Hüdâyî nimete flükr eyle her gâh
Gör ihsan›n› ol Hayy ü Kadîm’in.68

Addeylese na’mân› kul
Kâbil de¤il ihsâya ol
Yâ flükre kande bula yol 
Mevlâ nice flükredelim.69

Hüdâyî nimet-i Mevlâ
De¤ildir kâbil-i ihsâ.”70
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“Allah’›n nimetini saymaya kalksan›z (Ve in teuddû ni’metallah), onu saya-

mazs›n›z (Lâ tuhsûhâ)..”71

Kalem olup flecerler cümleten hep
Yedi derya ana olsa mürekkeb
Yaz›lmaz binde bir ihsan›n ey Rab
Sana ya Rab nice bin bin flükürler.72

Kalem olsa nebâtât ile eflcâr
Mürekkeb olsa deryalarla enhâr
Yaz›lmaz nimet-i Sultân-› Gaffâr
Gör ihsan›n› ol Hayy ü Kadîm’in.73

Aklâm olub cümle flecer 
Deryâ midâd olsa e¤er
Yazmayalar cinn ü befler 
Yâ Rabb nice flükredelim.74

Olub eflcâr kalem olsa mürekkeb ummân
Lütfunun binde birin yazma¤a yoktur imkân.75

“fiâyet yeryüzündeki a¤açlar kalem, deniz de arkas›ndan yedi deniz kat›la-

rak mürekkep olsa yine Allah’›n sözleri yazmakla tükenmez..”76

2. Kur’an ‹le ‹lgili Kullan›mlar›

Anda Kur’ân-› Azîm etti nüzûl
fiehr-i rahmet buyurur Rasûl
Tâlib-i Hakk’a nasîb ola vüsûl
Geldi hofl lutf ile flehr-i Ramazan.77

“Ramazan ay› ki onda Kur’an indirildi…”78

Âyine-i Rahmânî 
Nur-i pâk-i Sübhânî
Sirr-i Seba’l-Mesânî 
Sensin yâ fiefi’allah.79

“Andolsun Biz sana tekrarlanan yediyi (seb’a’l-mesânî) ve yüce Kur’an’› ver-

dik.”80
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3. Hz. Peygamberle ‹lgili Kullan›mlar›

Gelsin flefâat isteyen 
Bulsun safâ ân› seven
Ol sâhib-i Hulk-› hasen 
Do¤du¤u ay geldi yine.81

“Do¤rusu sen yüce bir ahlâk üzeresin (Ve inneke lealâ huluk›n azîm).”82

Nûrun sirâc-i vehhâc Alemler sana muhtac
Sahib-i tâc ü mi’râc Sensin yâ Rasûlallah83

“Ey peygamber, Biz seni, Allah’›n izniyle bir davetçi ve nûr saçan bir kandil

(sirâcen münîrâ) gönderdik.”84

Ey menba-› lütf u cûd 
Yerin Makam-› Mahmud
Yarad›lm›fldan maksûd 
Sensin yâ Habîballah.85

Hüdâyî garibe flefaat meded
Sana çünkü Mahmud olubdur makam.86

“Gecenin bir k›sm›nda kalkarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz

k›l. Böylece Rabbinin seni övgüye de¤er bir makama (makamen mahmudâ)

gönderece¤ini umabilirsin.”87
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4. ‹srâ ve Mi’râc Mucizesiyle ‹lgili Kullan›mlar›

fiâhidin Leyle-i ‹srâ 
Sübhanellezî esrâ
Câm’-i cümle esmâ 
Sensin yâ fiefî’allah88

Sübhânellezî esrâ 
Bi’l-Habîbi’l-Mustafâ
Mine’l-Mescidi’l-Harâm 
‹le’l-Mescid’il-Aksâ.

Sümme evhâ mâ evhâ
Vectebâhü vestafâ.89 (Sonra ona vahyetti¤ini vahyetti ve onu seçkin k›ld›.)
“Bir gece kulunu, kendisine âyetlerimizden bir k›sm›n› gösterelim diye, Mes-

cid-i Haram’dan, çevresini mübarek k›ld›¤›m›z Mescid-i Aksa’ya götüren Al-

lah ne yücedir! (Sübhanellezî esrâ) Elbette O, ifliten ve görendir.”90 “Sonra

kuluna vahyetti¤ini vahyetti. (fe evhâ ilâ abdihi mâ evhâ)”91

Fe kâne kâbe kavseyni ev-ednâ
Uluvvi flân›na eyler flehâdet92

Ân›n hakk› ki etdin âna i’tâ
Makam-› kâbe kavseyni ev ednâ.93

Sidre-i irfan-› Hakk’›n müntehâs›n bulma¤a
Âlem-i vahdetde cevlan et ki insanl›k budur

Kâbe kavseyn’in Hüdâyî fehmedüb cemiyetin
Vâs›l ol, sirri ev ednâ’a müselmanl›k budur.94

Kâbe kavseyn’i geçüp erifl serây-› vahdete
Sirr-i ev-ednâ Hüdâyî cümleden a’la imifl.95

Hüdâyî de ya Mevlâ 
Ente’l Aliyyü’l-A’lâ
Gencine-i ev ednâ 
Olsun re’s-i malimiz.96

Kesib dünya vü ukbâdan 
Geçir A’la vü ednâdan
Doy›r sirr-i ev-ednâ’dan 
Meded senden Kerîm Allah.97

Kâbe kavseyn mânas›nda duyuben
Aceb sirr-i ev-ednâ’ya erem mi?98

Ân›n hakk› ki etdin âna i’tâ
Makam-› Kâbe kavseyni ev-ednâ.99

fiu cân kim sirr-i ev-ednâya erdi
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Be¤im ol matlab-› â’laya erdi
Safây-› zirvey-i ulyâya erdi
Riâyet eyleyen saff-› nâili.100

Ey Hüdâyî bal aç›p
Matlabdan yana uçup
Kâbe kavseyni geçip
Bul sirr-i ev-ednây›.101

Gönül verme bu fânî mülke zinhâr
Yürü var himmetin ukbâya eyle

Ne dünya geç iki âlemden ey yâr
Tedârük Hazret-i Mevlâ’ya eyle

Makâm-› kâbe kavseyni güzer et
Teveccüh sirr-i ev-ednâya eyle.102

“Sonra yaklaflt›, daha da yaklaflt›. O kadar ki iki yay aras› kadar, hatta da-
ha da yak›n oldu (Fe kâne kâbe kavseyni ev-ednâ).”103

Arfl-› a’zam cilve-gâh iken sana
Seyrine Sidre ola m› müntehâ.104

“Andolsun onu, Sidretü’l-Müntehâ’n›n yan›nda önceden bir defa daha gör-
müfltü.”105

5. Di¤er Peygamberlerle ‹lgili Kullan›mlar›

Kalb-i Âdem mazhar-› envâr-› Hak oldu¤una
Secde-i flükür eylemezsen ayn-› fleytanl›k budur.106

“Hani Biz, meleklere: Adem’e secde edin, demifltik, hepsi secde ettiler ‹blis
hariç. O yüz çevirdi ve büyüklük taslad›, böylece kafirlerden oldu.”107

Hullet ki nâr› nûr ede berd ü selâm olur
Âfl›k ki sâd›k ola ana azb olur azâb.108

Nâr›n› ettin Halil’ine gülzâr
Da¤ u tafl eyledi su üzre karar.109

Habib’e emrin ile h›sn olup gâr
Halil’e gülflen oldu nâr
Zaîfin eylesen derdine timâr
Ne var ey dertlere dermân eden Dost.110

Âtefli gülflen edib düflmeni yâr eden O’dur
Umar›z lütf u inâyet ede Mevlâ-y› Kerîm.111

Kiminin derdine timâr edersin
Kimine atefli gülzâr edersin
Kimini Mustafa Muhtâr edersin
Senindir kul senindir hükm efendi.112
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“Ey atefl, ‹brahim için serin ve selamet ol (Yâ nâru kûnî berden ve selâmen
alâ ‹brâhîm).”113

Tûra tecellî eyleyib
Diller tesellî eyleyib
Musa’ya deyib ‘len terân’
Ol vech ile ihsan eden.114

“Musa, tayin etti¤imiz vakitte Tûr’a gelip de Rabbi onunla konuflunca ‘Rab-
bim bana kendini göster de seni göreyim’ dedi. Rabbi ‘Sen beni asla göreme-
yeceksin..’(Len terânî) dedi.”115

Ol Mecmau’l-bahreyn olur
Musâ ile H›zr› bilir
Her katrede deryâ bulur
Ummâna ermek isteyen.116

“Bir zaman Musa genç adam›na flöyle demiflti: ‘Durup dinlenmeyece¤im, ta
iki denizin birleflti¤i yere (mecmea’l-bahreyn) kadar varaca¤›m, yahut sene-
lerce yürüyece¤im.”117

6. ‹nsan›n Yarat›l›fl›, Sorumlulu¤u ve Amelleriyle ‹lgili 
Kullan›mlar›

Kim ki ezel dedi belâ
Andan ›rag oldu belâ
Allahü yef’alü mâ yeflâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ.118

Kamu ervâh Elest bezmine yetti
Hitab-› Hakk’› hep cümle iflitti
Ya niçin her biri bir yola gitti
Hüdâ birdir bu çok yollar nedendir119

Yeter müsta¤rak-› bezm-i elest ol
Gel ey derd ehlinin derman› bülbül.120

“Elbette Allah diledi¤ini yapar (‹nnallahe yef’alü mâ yeflâ’”121 “Rabbin Ade-
mo¤ullar›ndan, onlar›n bellerinden zürriyetlerini ç›kard›, onlar› kendilerine
flahit tuttu ve flöyle dedi: Ben sizin Rabbiniz de¤il miyim? Onlar da, elbette
(belâ), biz buna tan›k olduk...dediler.”122

Kande buldun ahsen-i takvîmi sen
Kanden al›r feyzi iflbu cân ü ten.123

Andolsun ki Biz  insan› en güzel bir biçimde (Ahsen-i takvîm) yaratt›k.”124

Yer ü gök çekmedi¤i haml-i kebîr
Götürür an› bu insan-› sa¤îr
Yard›m eyle ana ey Rabb-i kadîr
Kerem et ey ulu Mevlâ kerem et.125
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“Biz emaneti, göklere, yere ve da¤lara teklif ettik de onlar bunu yüklenmek-
ten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi, do¤rusu o çok zalim ve çok ca-
hildir.”126

Enbiyâ vü evliyâ lütfunla olmufl sâbikûn
Sen Hüdâyî kulunu zamm eyle ol sâb›klara.127

“Hay›rda önde olanlar hep öndedirler. (Vessâbikûne’s-sâbikûn)”128

Câhidû fi’llahi yâ ehle’s-salâh
‹nne’l ömre’l-mer’i yemzî ke’r-riyâh129 (Ey iyiler, Allah yolunda çal›fl›p çabala-
y›n, zira kiflinin ömrü rüzgar gibi uçup gidiyor.)

“Allah u¤runa hakk›n› vererek cihâd ediniz (ve câhidû fillahi)”130

Âk›l isen hayra sa’y et daima
Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ.131

Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ
Fectehid fi’llahi in fli’te’l-felâh.132 (‹nsan için ancak çal›flt›¤› vard›r, o halde sen
de kurtulmak istiyorsan Allah yolunda çal›fl›p gayret et.)
Vectehid fî hayrin dâimen
Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ.133 (Hep hay›rda çal›fl çabala, zira insan için ancak
çal›flt›¤› vard›r.)
“‹nsan için kendi çal›flmas›ndan baflka bir fley yoktur. (Ve en leyse li’l-insâ-
ni illâ mâ seâ)”134

Men amile sâlihan ev kâle hayran
Fallahü hayran yerahû ve yesmeuh
‹leyhi yes’adü’l-kelimü’t-tayyib
Ve’l-amelü’s-sâlih yerfeuh.135 (Kim sâlih amel ifller, yahut hay›r söylerse, elbette
Allah hayr› görür ve iflitir. O’na yükselir güzel söz ve salih amel o sözü O’na yü-
celtir.)
“O’na ancak güzel sözler yükselir. Onlar› da Allah’a salih amel ulaflt›r›r.(
‹leyhi yasadü’l-kelimü’t-tayyib ve’l-amelü’s-sâlih yerfeuh)”136

Hak yolunda çal›fl›rsa bir kifli
Ân› zâyi’ eylemez Kâdir Hüdâ.137

“Onlar›n amellerinden hiçbir fley eksiltmedik.”138 “E¤er Allah’a ve peygam-
berine itaat ederseniz, Allah ifllerinizden hiç bir fleyi eksiltmez.”139 “Ben siz-
den amel edenin hiç bir amelini zayi’ etmem..”140

Pâk ü tâhir varal›m hazrete bâ-kalb-i selîm
Sen kerem eyle ‹lâhî bize ol demde meded.141

Seni aldar bu dehr-i dûn
Nef’eylemez mâl ü benûn
Nefs elinde olma zebûn
Vâs›l olma¤a sa’y eyle.142
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“O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selimle gelen-

ler hariç.”143

Ve bi’l-eshâri hüm yesta¤firûne
Bak isti¤fâr eyle her seher gâh.144

“Onlar seher vakitlerinde de isti¤fâr ederlerdi. (Ve bi’l-eshâri hüm yesta¤fi-

rûn)”145

Nice bir emmârelikde eyleye nefsin karar
‹flüdüp firrû ile’llah› et ol yana firâr.146

Derûnundan edeb âh›
Koma gâfil sehergâh›
‹flit firrû ilellâh›
Gel Allah’a gel Allah’a.147

“O halde Allah’a kaç›n. (fefirrû ile’llah).”148

Emâre bi’s-sû-i b›rak
Olma Hak ehlinden ›rak
Gör s›dk ile yola yerak
Gel Hakk’a pervâz edelim.149

Be¤im ol nefs-i emmâratü bi’s-sû’
Hevâs›na uyan› edi bed-hû.150
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“Do¤rusu nefis sürekli kötülük emreder.(inne’n-nefse leemmâratün bi’s-sû’)”151

Dûna bakmaz himmeti bâlâ olan
Dini gözler âk›l u dânâ olan
Yar›n amad›r bugün ama olan
Âk›l ol ko gafleti merdâne bak.152

“Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür, üstelik iyice yolunu flafl›r-
m›flt›r.”153

fiunlar ki do¤ru gitmedi
Ferman-› Hakk› tutmad›
Ass› ziyan fark etmedi
Hayvan dürur belhüm edal.154

“‹flte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da flaflk›nd›rlar (belhüm edal). ‹flte
as›l gâfiller onlard›r.”155

fiükredersen Hâlik’a ger rûz-i fleb
‹zdiyâd-› nimete olur sebeb
Gaflet ile nic’olur halin aceb
Râzik’›n in’âm›na flükr edegör.156

“Hani Rabbiniz size, e¤er flükrederseniz elbette size olan nimetimi art›raca-
¤›m diye bildirmiflti.”157

7. K›yamet ve Ahiret ‹le ‹lgili Kullan›mlar›

Nice nâk›s etdi çü burhân taleb
O dem bedrin etdin iflini tamam.158

‹ki flakk oldu mâh engüfltün ile
Çü gördü Sende nur-i flems-i vahdet.159

“K›yamet yaklaflt› ve ay yar›ld›.”160

Hitab-› irciî erse 
Karîb olur be¤im mâre
Serây-› vahdete girse 
Olurdu kadr ile a’yâd161

Mutmainne olub r›zaya erifl
Yürü marz›yye ol safâya erifl
Terk edib fâniyi bekâya erifl
Âh nefsim seni nic’eyleyeyin.162

“Ey huzura kavuflmufl (mutmaine) nefis! Sen O’ndan hoflnut (râz›yye), O da

senden hoflnut olarak (merz›yye) Rabbine dön. (irciî)”163

46

.



E. Sonuç ve De¤erlendirme

Kur’ân-› Kerîm hakk›nda, Derddir âfl›k›n ifli/Yokdur gayri teflvîfli-Kur’ân’› bilen ki-
fli/Furkân› bilmek gerek164 Fikrinden dünya gitmez mi/Hak kelâm›n iflitmez mi-
Ölenler ibret yetmez mi/Nic’olur halin ey gâfil165 Hükm-ü Kur’ân’la âmil olmak
aceb saadettir/ Hubb-i dilden zâil olmak aceb flekâvettir166 diyen Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin Divân›nda, onun Kur’an muhtevas›na ve Kur’an âyetlerine vukufi-
yeti net bir flekilde görülmektedir. O, söylediklerini büyük ölçüde âyet ve hadis-
lere dayand›rmakta, âyet ve hadislerden iktibaslar yapmakta, Kur’an konular›na
telmihler yapmaktad›r. 
Divân› incelendi¤inde, onun daha çok Allah, peygamberler, cihad, ibadet, zikir,
tevbe, ahiret gibi konular› ifllerken âyetlerden yararland›¤› görülür. Bunu yapar-
ken ço¤u zaman âyet cümlelerini aynen kullan›r, zaman zaman mini tasarruflar-
da bulunur, bazen de âyetlere iflaret eden cümlelere yer verir. 
Hüdâyî’nin âyetlerden iktibaslar yaparak söyledi¤i Yüce Allah ile ilgili beyitler-
de, Yüce Allah’›n varl›¤›, birli¤i, isim ve s›fatlar› ifllenmifltir. Bu cümleden ola-
rak O’nun eflsizli¤i, benzersiz oluflu, hiçbir fleye muhtaç olmay›fl›, mülkün ger-
çek sahibi oluflu, ölümsüz oluflu, her fleyin yarat›c›s› oluflu, her ân bir iflte olu-
fluna vurgu yap›lm›fl; ayr›ca tüm yönlerin Allah’›n olufluna, O’nun yegane ma-
bûd olufluna, diledi¤ini azîz, diledi¤ini zelîl edifline, eriflilmez güç ve engin rah-
met sahibi olufluna ve nimetlerinin sonsuzlu¤una deyinilmifltir.
Kur’an ile ilgili beyitlerde ise, Kur’an’›n indi¤i aya ve onun sürekli tekrarlanan
yedi âyetlik Fâtiha suresine dikkat çekilmifltir.
Peygamberimiz ile ilgili beyitlerde, onun ahlâk›n›n yüce oluflunu, nur ve ›fl›k sa-
çan kandil oluflunu ve makam-› Mahmud’un sahibi oluflunu anlatan âyetlerden
iktibaslar yap›lm›flt›r. Hz. Peygamber’in ‹srâ ve Mirac mucizelerinin anlat›ld›¤›
beyitlerde ise onun Cebraîl’le yak›n oluflu s›k s›k tekrarlanm›flt›r.
Di¤er peygamberlerle ilgili olarak meleklerin Hz. Adem’e secde ediflleri, ateflin
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Hz. ‹brahim’i yakmay›fl›, Hz. Musa’n›n Yüce Allah’› görmek isteyifli ve yine Hz.
Musa’n›n H›z›r’la buluflmas›n› anlatan âyetlerden iktibaslar yap›lm›flt›r.
‹nsan›n yarat›l›fl› ve sorumlu¤unu anlatan beyitlerde ise, insan›n en güzel bir bi-
çimde yarat›ld›¤›n›, ruhlar aleminde Allah’a söz veriflini, Allah için çal›fl›p ça-
balamas›n›n gerekli oluflunu, yapt›¤› iyiliklerin asla bofla gitmeyece¤ini, iflledi¤i
günah ve kusurlar için tevbe isti¤far etmesinin gere¤ini, her çeflit kötülükten sa-
k›nmas›n›n kaç›n›lmazl›¤›n› ve nimetlere flükretmesinin lüzumunu anlatan
âyetlerden iktibaslar yap›lm›flt›r.
Son olarak k›yamet ve ahiretle ilgili iktibaslar›nda k›yametin yaklaflt›¤›na dikkat
çekilerek insan›n Yüce Allah’›n huzuruna, sorumluluklar›n› yapm›fl olman›n
huzur ve rahat› içerisinde dönmesinin gere¤ine vurgu yap›lm›flt›r.
Görüldü¤ü üzere Kur’ân’dan yap›lan iktibaslarda, Kur’ân’›n en temel konular›na
deyinilmifl ve Kur’ân’›n hedefledi¤i sâlih insan tipinin oluflmas›n› sa¤layan ilke-
lere vurgu yap›lm›flt›r.
Hüdâyî’nin iktibas yapt›¤› beyitler aras›nda tamam› Türkçe olanlar oldu¤u gibi,
Türkçe-Arapça kelime ve cümlelerden oluflan mülemma’ beyitleri ve tamam›
Arapça olan beyitleri de bulunmaktad›r.
‹ktibaslar›nda âyet cümle ve kelimelerini bazen tam, bazen de nâk›s iktibaslar
yapt›¤›; zaman zaman da âyetin mânas›n› temel kavramlar›n› muhafaza ederek
beyitlerinde iflledi¤i görülmektedir. Yaflad›¤› dönemi dikkate al›nd›¤›nda, ço¤u
fliirlerinde sade bir dil kulland›¤›, iktibaslarda vezin tutturabilmek için afl›r› zor-
lama ve haziflere gitmedi¤i söylenebilir. Zira o, fliirlerini müridlerini ve halk› ir-
flad etmek için yazm›fl olup sanat yapmak için yazmam›flt›r. Bu yüzden fliirlerin-
de sade bir anlat›m yan›nda, m›sra ve beyit tekrarlar›na s›k rastlan›r. Bu durum
onun tasavvuf edebiyat›n›n önemli bir flahsiyeti olufluna mani de¤ildir. Dinî, ah-
lâkî ve tasavvufî esaslar› iflledi¤i fliirlerinin ço¤u ilahî format›nda yaz›lm›fl ve
bestelenmifltir. Bunda celvetî tarikat›nda musikînin önemli bir yerinin olmas›
etkili olmufltur.
Bir gönül dostu olan Azîz Mahmud Hüdâyî, as›rlar önce açt›¤› ç›¤›rla, yazd›¤›
eserlerle ve söyledi¤i fliirleriyle Kur’ân ve Sünnet do¤rultusunda insanlar› ay-
d›nlatmaya, bilgi, birikim ve hikmetlerini onlarla paylaflmaya bugün de devam
etmektedir.
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SÖZLÜK*
Add eylemek: Saymak Aklâm: Kalemler
Aldar: Aldat›r Ass: Kâr
Âsuman: Gökyüzü A’yâd: Bayramlar
Âyine: Ayna Azb: Tatl›
Bâ kalb: Kalp ile Bed hû: Kötü huy
Bedir: Ay Belâ: Evet, musibet
Bî vezîr: Yard›mc›s›z Bî-çûn: Keyfiyetsiz, niçinsiz
Bî-nazîr: Eflsiz Bî-flebîh: Benzersiz
Câh›d: ‹nkar eden Câmi’: Toplayan
Ç›ra¤: Kandil Çü: ki
Dânâ: Bilge Dehr-i dûn: Afla¤›l›k dünya
Engüflt: Parmak Ervâh: Ruhlar
Eflcâr: A¤açlar Gedâ: Yoksul
Gencine: Kulluk makam›, hazine Gülzâr: Gül bahçesi
Güzer: Seçmek ⁄âr: Ma¤ara
Haml-i kebîr: Büyük yük Hayme: Çad›r
H›sn: Kale Hullet: Dostluk
‹hsâ: Saymak ‹ksâr: Çokça
‹zdiyâd: Art›r›r Kamu: Cümle
Kande: Nas›l Mâh: Ay
Makrûn: Yak›n Mâr: Y›lan 
Matlab: ‹stek Midâd: Mürekkep
Mûtû: Ölünüz Müsta¤rak: Kendinden geçmifl, gark olmufl

Nef’eylemek: Fayda vermek Pervaz: Uçmak
Râh: Yol Re’sü mâl: Sermaye
Rûz-› fleb: Gece gündüz Sa’yet: Çal›fl
Sehergâh: Seher vakti fiecer: A¤aç
fiems: Günefl fiefl: Dört
Teflvîfl: Kargafla Timâr: Tedavi
Ukbâ: Ahiret Ummân: Deniz, derya
Uflflâk: Afl›klar Yerâk: Silah, haz›rl›k
Zammeyle: Kat, ekle Zebûn: Esir
Zehî:  ne iyi, ne mutlu Zinhâr: Asla, sak›n.
* Okuyucuya kolayl›k olmas› için çal›flmam›za ald›¤›m›z beyitlerdeki baz› kelimelerin k›sa karfl›-
l›klar›n› vermeyi uygun gördük.
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D‹PNOTLAR
1 S›ffin savafl›nda Muaviye taraf› yenileceklerini anlay›nca, Amr b. As’›n tavsiyesi üzerine mus-
haflar› m›zraklar›n uçlar›na takarak Hz. Ali taraf›na, “sizi Allah’›n Kitab›na davet ediyoruz” diye
ba¤r›flm›fllar, bunun üzerine savafl durmufltu. bk. Ahmet Cevdet, K›sas-› Enbiyâ, III, 112-113.
2 Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’ân 14; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 1.
3 bk. el-Mübârekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, VIII, 221.
4 bk. Bedrüddin Muhammed b. Abdillah ez-Zerkeflî, el-Bürhân fî-Ulûmi’l-Kur’ân, I, 481-483; Celâ-
lüddin es-Suyûtî, el-‹tkân fî-Ulûmi’l-Kur’ân, I, 147; Ali el-Cârim- Mustafa Emin, el-Belâ¤atü’l-Vâ-
d›ha, s, 270. Türk edebiyat›nda ise “tazmin”, baflka bir flairin bir m›sra›n› yahut bir beytini, sahi-
bini belirterek söz aras›nda söylemektir. bk. Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lü¤at›, s, 150-151. Âyet
yahut hadisden al›nan bir parça ile sözün süslenmesi ve mânan›n desteklenmesine ise “iktibas”
denmifltir. Al›nt› k›smen olursa “nâk›s iktibas”, âyet yahut hadisin tamam›n›n al›nmas› ile olursa
“tam iktibas” diye adland›r›l›r. bk. Tahirü’l-Mevlevi, , Edebiyat Lü¤at›, s. 61.
5 bk. Tahirü’l-Mevlevi, a.g.e., s. 106, 158.
6 Merdud olan iktibasa örnek: ‹flçilerinin durumunu flikâyet ederken bir iflverenin “fiüphesiz on-
lar›n dönüflü bizedir. Sonra onlar›n sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.” (el-⁄âfliye 88/25-26)
âyetini kullanmas›. Halbuki âyet, inkarc›lara karfl› Yüce Allah’›n bir tehdididir. bk. es-Suyûtî, el-
‹tkân, I, 147. 
7 Tâhâ 20/40.
8 el-Ankebût 29/41.
9 bk. ez-Zerkeflî, el-Burhân, I, 484.
10 Hayat› ile ilgili olarak bk. Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, 125-129; Hüseyin Vas-
sâf, Sefîne-i Evliyâ, II, 372-382; Kemaleddin fienocak, Kutbu’l-Ârifîn Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî,
‹stanbul, 1970; Ziver Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî I Hayat›, fiahsiyeti, Tarikat› ve Eserle-
ri, ‹stanbul 1984; H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul 1982.
11 bk. Ziver Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, Önsözden, ‹stanbul 1985. Hüdâî’nin se-
kiz padiflahla iliflkileri olmufl, ama onlara asla minnet etmemifltir. O, bu duruflunu kendisi flöyle
ifade eder: Sanma sen bizi Süleyman ü Selim’in kuluyuz/ Hâlik-› âlem olan Rabbi-i Kerîm’in kulu-
yuz.
12 Ziver Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî, s. 69-84.
13 en-Nahl 16/98.
14 el-Ankebût 29/45.
15 Yunus 10/57.
16 bk. Safi Arpagufl, Sohbetler-Azîz Mahmud Hüdâyî, ‹stanbul 1995.
17 Cengiz Gündo¤du, ‘Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Belg›radl› Ali Efendiye Gönderdi¤i Mektup’, Tasav-
vuf Dergisi, sy. 3, s. 81-84, Ankara 2000.
18 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, s. 1.
19 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 155/1, s. 121.
20 el-Fatiha 1/1-4.
21 Tezeren, a.g.e., 27/1, s. 39.
22 el-‹hlas 112/1-4.
23 Tezeren, a.g.e., 89/1, s. 81.
24 Tezeren, a.g.e., 124/1, s. 103.
25 efl-fiûrâ 42/11.
26 Tezeren, a.g.e., 107/3, s. 92.
27 Tezeren, a.g.e., 120/4, s. 100.
28 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 164/3, s. 128.
29 Tezeren, a.g.e., 177/6, s. 136.
30 Tezeren, a.g.e.,s. 204/3.
31 el-Kasas 28/88.
32 Tezeren, a.g.e., 94/1, s. 84.
33 Tezeren, a.g.e., 124/6, s. 103.
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34 Tezeren, a.g.e., 185/4, s. 141.
35 el-Hadîd 57/3.
36 Tezeren, a.g.e., s, 182/49.
37 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›,s. 187/8.
38 en-Nisâ 4/171.
39 Tezeren, a.g.e., 83/2, s. 76.
40 er-Rahman 55/29.
41 Tezeren, a.g.e., 52/3, s, 57; 214/2, s. 161.
42 Tezeren, a.g.e., 214/2, s. 161.
43 el-En’âm 6/73.
44 el-‹sra 17/43.
45 Tezeren, a.g.e., 1/3, s. 17.
46 en-Nur 24/35.
47 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, s. 190/58.
48 78 en-Nebe’ 78/6-7.
49 Tezeren, a.g.e., 79/4, s. 74.
50 Tezeren, a.g.e., 107/2, s, 92.
51 Tezeren, a.g.e., 136/2, s. 109.
52 Tezeren, a.g.e., 161/2, s. 125.
53 el-Bakara 2/115.
54 Tezeren, a.g.e., 183/2, s. 140.
55 Âl-i Imrân 3/51, Meryem 19/36, Yasîn 36/64.
56 Tezeren, a.g.e., 187/2, s. 143.
57 er-Ra’d 13/33, ez-Zümer 39/23, 36, ⁄âfir 40/33.
58 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›,s. 204/4.
59 Âl-i Imrân 3/26.
60 Tezeren, a.g.e., 142/3, s. 112.
61 el-A’râf 7/183, el-Kalem 68/45.
62 Âl-i Imrân 3/53, el-Enfâl 8/30.
63 Tezeren, a.g.e., 190/1, s. 145.
64 Tezeren, a.g.e., s. 179/34.
65 ez-Zümer 39/53.
66 Tezeren, a.g.e., 12/2, s. 29.
67 Tezeren, a.g.e., 61/3, s. 61.
68 Tezeren, a.g.e., 101/7, s. 88.
69 Tezeren, a.g.e., 121/5, s. 100.
70 Tezeren, a.g.e., 144/3, s. 113.
71 ‹brahim 14/34, en-Nahl 16/18.
72 Tezeren, a.g.e., 60/3, s. 61.
73 Tezeren, a.g.e., 101/2, s. 88.
74 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 122/3, s. 101.
75 Tezeren, a.g.e., 125/2, s 103.
76 Lokman 31/27, el-Kehf 18/110.
77 Tezeren, a.g.e., 149/3, s. 117.
78 el-Bakara 2/185.
79 Tezeren, a.g.e., 8/3, s. 24.
80 el-H›cr 15/87.
81 Tezeren, a.g.e., 162/2, s. 126.
82 el-Kalem 68/4.
83 Tezeren, a.g.e., 8/2, s. 24.
84 el-Ahzâb 33/46.
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85 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 8/5, s. 24.
86 Tezeren, a.g.e., 9/5, s. 24.
87 el-‹srâ 17/79.
88 Tezeren, a.g.e., 8/4, s. 24.
89 Tezeren, a.g.e., s. 205.
90 el-‹srâ 17/1.
91 en-Necm 53/10.
92 Tezeren, a.g.e., 10/3, s. 25.
93 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 214/7, s. 161.
94 Tezeren, a.g.e., 44/4-5, s. 50.
95 Tezeren, a.g.e., 77/5, s. 73.
96 Tezeren, a.g.e., 72/6, s. 69.
97 Tezeren, a.g.e., 177/4, s. 136.
98 Tezeren, a.g.e., 210/3, s. 158.
99 Tezeren, a.g.e., 214/7, s. 161.
100 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 224/4, s. 167.
101 Tezeren, a.g.e., 227/3, s. 169.
102 Tezeren, a.g.e., s. 176/5.
103 en-Necm 53/8-9.
104 Tezeren, a.g.e., 7/3, s. 23.
105 en-Necm 53/13-14.
106 Tezeren, a.g.e., 44/3, s. 50.
107 el-Bakara 2/34.
108 Tezeren, a.g.e., 15/2, s. 31.
109 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 3477, s. 44.
110 Tezeren, a.g.e., 18/4, s. 33.
111 Tezeren, a.g.e., 115/4, s. 97.
112 Tezeren, a.g.e., 204/3, s. 154.
113 el-Enbiya 21/69.
114 Tezeren, a.g.e., 135/3, s. 108.
115 el-Arâf 7/143.
116 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 147/7, s. 115.
117 el-Kehf 18/60
118 Tezeren, a.g.e., 5/4, s. 20.
119 Tezeren, a.g.e., 46/8, s. 52
120 Tezeren, a.g.e., 111/1, s. 94.
121 el-Hac 22/18.
122 el-Araf 7/172.
123 Tezeren, a.g.e., 87/2, s. 79.
124 et-Tîn 95/4.
125 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 17/3, s. 32.
126 el-Ahzâb 33/72.
127 Tezeren, a.g.e., 188/5, s. 144.
128 el-Vâk›a 56/10, et-Tevbe 9/100, el-Mü’minûn 23/61.
129 Tezeren, a.g.e., 21/1, s. 35.
130 el-Hac 22/78.
131 Tezeren, a.g.e., 11/1, s. 29.
132 Tezeren, a.g.e., 22/4, s. 35.
133 Tezeren, a.g.e., s. 207/7.
134 en-Necm 53/39.
135 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, s. 210/3.
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136 el-Fât›r 35/10.
137 Tezeren, a.g.e., 11/2, s. 29.
138 et-Tûr 52/21. 
139 el-Hucurat 49/14.
140 Âl-i Imrân 3/195.
141 Tezeren, a.g.e., 29/2, s. 40.
142 Tezeren, a.g.e., 185/2, s. 141.
143 efl-fiuarâ 26/88-89.
144 Tezeren, a.g.e., 190/4, s. 145.
145 ez-Zâriyât 51/18.
146 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 55/5, s. 58.
147 Tezeren, a.g.e., 172/3, s. 133.
148 ez-Zâriyat 51/50.
149 Tezeren, a.g.e., 118/3, s. 99.
150 Tezeren, a.g.e.,s. 196/148.
151 Yûsuf 12/53.
152 Tezeren, a.g.e., 88/3, s. 80.
153 el-‹srâ 17/72.
154 Tezeren, a.g.e., 105/2, s. 91.
155 el-A’raf 7/179.
156 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 66/3, s. 65.
157 ‹brahim 14/7.
158 Tezeren, a.g.e., 9/4, s. 24.
159 Tezeren, a.g.e., 10/8, s. 25.
160 el-Kamer 54/1.
161 Tezeren, a.g.e., 32/3, s. 41.
162 Tezeren, a.g.e., 114/7, s. 114.
163 el-Fecr 89/27-28.
164 Tezeren, a.g.e., 96/4, s. 85.
165 Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›, 112/2, s. 95.
166 Tezeren, a.g.e., s. 192/88.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Nefâisü’l-Mecâlis Adl› Tefsîri 
(Tefsîrin Asl›, Nüshalar› ve Örnek Bir 
Yorum)

D R . E R D O ⁄ A N  B A fi

Araflt›rmac› - Yazar, ‹lmi Araflt›rmalar Merkezi (‹LAM)

G‹R‹fi

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin tefsirini teknik olarak tan›ma ve tan›tmaya geçmeden
evvel, dinleyicilerde bu konunun biraz spesifik oldu¤u; Hüdâyî’nin tek bir ese-
rine dayand›¤› ve sempozyumun amac› aç›s›ndan yerini bulmad›¤› tarz›nda bir
intiba ve izlenim do¤urabilece¤ine dikkat çekilebilir. Ne var ki tefsirin tan›t›m›
ve muhtevas› arz edildi¤i zaman k›smen de olsa bu konunun, Hüdâyî’yi daha
do¤ru tan›tt›¤›, onun genelde ‹slamî ilimlerdeki özelde de tasavvuf ilmindeki
mevkiini tebyin etti¤i görülebilir.1 Çünkü bu tefsir, Hüdâyî’nin hem en hacimli
eserlerinden biridir, hem de bu eserde di¤er tefsirlerde görülmeyen bir çok fark-
l› özellik bulunmaktad›r. Bu farkl› özellikler, bildirinin ilerleyen 
lerinde zikredilecektir.

NEFA‹SÜ’L-MECÂL‹S’‹N TEKN‹K TANITIMI

1. Bu bafll›k alt›nda ifade edilmesi gereken en önemli husus fludur: Hüdâyî, kla-
sik gelenekte al›fl›lageldi¤i veya modern tarzda aflina olundu¤u flekliyle bir tef-
sir telif etmemifltir. Daha aç›k ifadesiyle bugün yazma olarak elimizde mevcut

55

.



olan Nefaisü’l-mecâlis adl› tefsiri Hüdâyî yazmam›fl, onun bir çok kayna¤a mü-
racaat ederek haz›rlad›¤› genifl tefsir notlar›n› halifelerinden Filibeli fieyh ‹sma-
il b. Alaaddin Efendi2 (ö. 1052/1642) cem ve tertip etmifl, Mushaf’›n dizilifline
uygun olarak yeniden yazm›flt›r. ‹smail Efendi, Nefâisü’l-mecâlis’e yazd›¤› mu-
kaddimede bu durumu flöyle ifade etmifltir:3

“...fieyh, âlim, ârif-i billah, Allah’a vas›l olan, döneminin kutbu, zaman›n gavs›
olan fieyh Seyyid Mahmud Üsküdari (Allah’›n rahmeti üzerine olsun) güzel âdeti
ve üstün siyreti üzere Kitâb-› Kerîm ve Kur’ân-› Azîm’in derunundan gere¤ince isti-
fa eder, her bir vaaz meclisi ve nasihat mahfili için, ilahî mevhibelerden, dinî ilim-
lerden, hakiki s›rlardan, baz› de¤erli din büyüklerinin büyük Allah dostlar› hakk›n-
da naklettikleri hikâye ve nasihatlerden kalbine do¤an ve gönlünden geçenleri ya-
z›ya aktar›rd›. Merhum vefat etti¤inde, Allah’›n emri gere¤i ebedi yolculu¤una ç›k-
t›¤›nda, sohbet meclisleri için haz›rlanm›fl olan bu ders notlar› muhtelif beldelerde
toplum aras›nda da¤›n›k vaziyette kalm›flt›. Ben bunlar›n yok olmas›ndan korkarak
hepsini cem ettim, Kur’an’›n sûre dizilifline uygun olarak tertip ettim, fieyhimizin
tekrar tekrar tefsir etti¤i âyetleri, talibine istifadesi ve ra¤bet edene anlamas› kolay
olsun diye belli bir tertibe göre yazd›m ve onun hatt-› flerifinden bütün tefsirlerini
naklettim. Ben, Melik ve Kadîr olan Allah’a muhtaç ‹samil b. fieyh Alaaddin...Bu
eser, imam, allâme, muhakkiklerin önderi, müdekkiklerin zübdesi, asr›n›n kutbu,
döneminin tek insan› fieyh Seyyid Mahmud’un (Allah kendisine rahmet eylesin) te-
lifi Nefâisü’l-mecâlis’in birinci cildidir. Ayr›ca bu cilde (cildin bafl›na), fieyh Hüdâ-
yî’nin, Ebu’l-Leys Semerkandî’nin tefsirinden telhis etti¤i k›sm› da yazd›m.”
‹smail Efendi’nin bu mukaddimesi, Hüdâyî’nin tefsirini teknik olarak tan›yabil-
mek için oldukça önem arz etmektedir. Mukaddimeden de anlafl›laca¤› üzere
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Hüdâyî, vaaz ve nasihat vermek için belli âyetleri tefsir etmifltir. Bu noktada iki
ayr› hususa özellikle dikkat çekmekte fayda vard›r:
1. Öyle anlafl›l›yor ki Hüdâyî, vaaz ve sohbet edece¤i konuyla ilgili âyetleri top-
lam›fl, o âyetlerin tefsirlerine müracaat etmifl, kendi görüfl ve yorumlar›n› da ek-
leyerek sohbetler haz›rlam›flt›r. Bu durum bir nevi bugünkü ad›yla tefsir usûlün-
deki konulu tefsire (et-tefsîru’l-mevdû’î’ye) benzemektedir. ‹flte Hüdâyî’nin ha-
z›rlam›fl oldu¤u bu konulu tefsir notlar›, vefat etti¤i zaman de¤iflik bölgelerde
da¤›n›k vaziyette bulunuyordu. Bu notlar büyük bir yekun tutuyor ve zayi olma-
mas› gerekiyordu. Duyarl› halifelerinden biri (‹smail Efendi), oldukça önemli
olan bu notlar› büyük bir fedakarl›kla önce cem etmifl, bir araya getirmifl, sonra
daha büyük fedakarl›k gerektiren yaz›m faaliyetine bafllam›flt›r. ‹smail Efendi,
belli bir sûre ve âyet tertibi gözetilmeden yaz›lan ve konulu olarak haz›rlanan
600 varaka (1200 sayfaya) yak›n döküman› klasik tefsir gelene¤ine uygun olarak
sûre ve âyet tertibine göre yeniden yazm›flt›r. Hüdâyî’nin vefat›ndan (ö.
1038/1628) sonra ‹smail Efendi’nin bu ifle 10 y›l kadar zaman ay›rd›¤› söylene-
bilir. ‹flte bugün elimizde bulunan Hüdâyî tefsiri Nefâisü’l-mecâlis, söz konusu
aflamalardan geçerek bu hale gelmifltir.
2. Burada flunu da belirtmek gerekir ki Hüdâyî bu sohbet notlar›n› Arapça ola-
rak yaz›ya geçirmifltir. Bu durumda Arapça telif etti¤i bu tefsir notlar›n› muha-
tap kitle olarak kime yönelik yazd›¤› sorusu akla gelir. Bu soruya da (1) bu not-
lar› s›rf kendine yönelik bir ön haz›rl›k olarak yazm›fl, (2) haz›rlad›¤› bu notlar›
‹smail Efendi gibi önde gelen talebeleri ve ilmiye s›n›f› için haz›rlam›fl, (3) bun-
lar› ileriye yönelik bir eser olarak düflünmüfl olabilir fleklinde cevap verilebilir.
Ancak Arapça yazd›¤›ndan rahatl›kla halka yönelik haz›rlamad›¤›n› söylemek
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mümkündür. Onun, halka yönelik olarak haz›rlay›p sundu¤u Osmanl›ca vaaz
notlar› ayr›ca Mecâlis-i Va’ziyye4 ad›yla toplan›p tertip edilmifltir. Onun bu ese-
ri, Nefâisü’l-mecâlis adl› tefsiriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda aralar›nda büyük paralel-
liklerin bulundu¤u, bir nevi Mecâlis-i Va’ziye’nin, Nefaisü’l-mecâlis’in tefsirî
tercümesi oldu¤u görülür.5

3. Tefsiri, fleklî ve tasvirî olarak flöyle tan›tabiliriz: ‹smail Efendi, tefsiri 3 cilt
(veya 4 cilt) olarak yaz›ya geçirmifltir.
1. cilt 183 varaktan ibaret olup Tevbe sûresine kadar devam etmektedir. Bu cil-
din bafl›nda ‹smail Efendi’ye ait bir sahifelik mukaddime, yine ona ait güzel bir
sûre ve âyet fihristi ve Hüday’nin, Ebul’l-Leys Semerkandî’nin tefsirinden telhis
etti¤i 11 varakl›k hülasa bulunmaktad›r. Bu hulasa En’âm sûresine kadarki sû-
relerden ancak belli âyetleri ihtiva etmektedir.
2. cilt, 187 varak olup Tevbe sûresinden Kehf sûresinin sonuna kadar devam et-
mektedir. Bu cildin evveline ‹smail Efendi hofl bir sûre ve âyet fihristi koymufl-
tur.
2.ciltte maalesef ciddi bir problemle karfl› karfl›ya kal›yoruz. fiöyle ki bu cildin
evveline Tevbe sûresinden Ankebût sûresine kadar bir fihrist yerlefltirilmesine,
cildin hemen sonuna “Bu, Nefâisü’l-mecâlis’in ikinci cildidir, Tevbe’den Anke-
bût’e kadarki süreleri ihtiva eder.” fleklinde bir not düflülmesine ra¤men, bu cil-
din Kehf sûresinin tefsiriyle bitirildi¤i ve 3. cildin bafl›na “Bu Nefâisü’l-mecâ-
lis’in 4. cildidir.” diye yaz›ld›¤› görülmektedir. Bu sorunun nerden nas›l kaynak-
land›¤› henüz tespit edilememifltir.6 Bu durumda Meryem’den Ankebût’e kadar
ki 10 sûrenin tefsiri bu cildlerde eksik kalm›fl oluyor. Yaln›z afla¤›da bahsedile-
cek nüshalardan ikisinde bu eksik sûrelerin tefsirleri yer almaktad›r.
3. cilt, 185 varak olup Ankbût sûresinden ‹hlas sûresine kadar devam etmekte-
dir. Bu cildin girifline de fihrist konulmufltur.7

4. Nefâisü’l-mecâlis’e bak›ld›¤› zaman onda tefsir edilen hemen her âyetin bir-
den çok yorumland›¤› görülür. Görebildi¤imiz kadar›yla ayn› âyetle ilgili 7 ka-
dar yorum yap›lm›flt›r. Yaln›z bu tefsirlerin hepsi ayr› ayr› yorumlar olmay›p ge-
nellikle ayn› malumat› içerir. Biraz ileride örne¤ini sunaca¤›m›z âyetlerde de gö-
rülece¤i üzere, Hüdâyî’nin tefsiri geleneksel tefsirde karfl›lafl›lmayan bir özellik-
te yaz›ya geçirilmifltir. Tekrar ifade edecek olursak, Hüdâyî farkl› zaman ve me-
kanlar için haz›rlad›¤› tefsir notlar›nda ayn› âyetleri k›sa veya uzun flekilde tek-
rar tekrar tefsir etmifltir. Mesela Ankebût sûresinin 29/45. âyetini 7 kez tefsir et-
ti¤i görülmektedir. Ayn› âyetin evveline tefsirine bafllanmadan önce her defas›n-
da “kalellahu teala (Yüce Allah buyurmufltur ki…)” ifadesi getirilmifltir. Bu ifa-
deler büyük ihtimalle ‹smail Efendi’ye ait olmal›d›r.
5. Nefâisü’l-mecâlis’te her sûre ve âyet tefsir edilmemifl; Hüdâyî, tefsir etmeyi
uygun gördü¤ü sûre ve âyetleri yorumlam›flt›r. Onun için ad› geçen eserde 33
kadar sûrenin hiçbir âyeti tefsir edilmemifltir, yani 33 sûrenin tefsiri yoktur.8
Âyet olarak ise örne¤in Bakara sûresinde 30 varakl›k bölümde 40 kadar âyeti tef-
sir etmifltir.9 Kur’an’›n en büyük sûresinde onun tefsir etti¤i âyet oran›, 7’de 1’dir
(1/7.)10
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6. ‹smail Efendi, tefsirin kenarlar›na notlar düflmüfltür. Bu notlar›n ekseriyetinin
aç›kça kendine ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Kendine ait olup olmad›¤› belli olma-
yan kenar notlar› ise, ya yine Hüdâyî’ye ait yeni elde etti¤i bilgiler olabilir, ya da
flahsî yorumlar›d›r. Ancak 1.ihtimalin daha kuvvetli oldu¤u söylenebilir.
7. Nefâsü’l-mecâlis ismi büyük ihtimalle Hüdâyî’ye aittir. Gerek ‹smail Efendi
gerekse di¤er müstensihler bu ismi Hüdâyî’ye atfetmektedirler.11

NEFÂ‹SÜ’L-MECÂL‹S’‹N D‹⁄ER NÜSHALARI

1. Hac› Selima¤a kütüphanesi 629. numarada kay›tl› olan nüsha. Bu nüsha, Hü-
dâyî’nin kendi hatt›yla yazd›¤› nüsha görümündedir. Ona aidiyeti hususunda
nüshan›n üzerinde herhangi bir kay›t bulunmamaktad›r. Sadece giriflinde “Bu
Hüdâyî’nin baz› âyetleri seçici usulle tefsiridir.” tarz›nda kimin taraf›ndan yaz›l-
d›¤› belli olmayan bir not bulunmaktad›r. Bu nüsha ya Hüdâyî’nin kendine ait-
tir –ki büyük ihtimalle öyledir- ya da bir baflkas› tedvin ve tasnif edip yazm›flt›r
–ki bu zay›f ihtimaldir-. Söz konusu nüsha 200 varak civar›nda olup, eksik ol-
du¤u her halinden beli oluyor. Sûre ve âyet tertibi gözetilmeden haz›rlanm›fl bir
eserdir. Nüshan›n evvelinde bir fihrist bulunmaktad›r, hat oldukça güzel ve
okunakl›d›r.
2. Hac› Selima¤a kütüphanesi 575. numarada kay›tl› olan nüsha. Bu nüsha, Ha-
san b. Abdillah Belgiradî taraf›ndan 1089/1678’de yaz›lm›flt›r. Eserin giriflinde
Nefâisü’l-mecâlis’in 2. cildi oldu¤u ifade edilmifltir, 344 varakt›r. Sebe’den ‹hlas’a
kadar olan sûreleri ihtiva etmektedir. Bu nüshan›n 1. cildine rastlan›lamam›flt›r.
Kitab›n evveline güzel bir fihrist konmufltur, yaz› oldukça okunakl›d›r. Bu cilt, ‹s-
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mail Efendi nüshas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ikisinin çok benzeflti¤i görülmekte,
Hasan b. Abdillah’›n, ‹smail Efendi’nin nüshas›n› istinsah etti¤i anlafl›lmaktad›r.
3. Hac› Selima¤a kütüphanesi 267. numarada kay›tl› olan nüsha. Bu nüshan›n
da evvelinde Nefâisü’l-mecâlis’in 2. cildi diye bir not bulunmaktad›r, eser 225
varakt›r, Meryem’den Kevser’e kadarki sûreleri ihtiva etmektedir. Nüshan›n ba-
fl›nda ‹smail Efendi’nin mukaddimesi yer almaktad›r. Yine kitab›n bafl›nda ve
sonunda “Bu kitaba Mustafa b. Ahmed b. Mirza b. ‹shak vak›f oldu.” diye bir ka-
y›t konmufltur. Bu kitab› Mustafa b. Ahmed’in, ‹smail Efendi nüshas›ndan istin-
sah etti¤i anlafl›lmaktad›r. Ne var ki bu nüsha okunakl› olmay›p kar›fl›k, da¤›n›k
ve bozuk bir flekle sahiptir. Bunun da 1. cildine rastlan›lamam›flt›r.
Sonuç olarak, ‹smail Efendi nüshas›n›n bu üç nüshaya ihtiyaç b›rakmayacak de-
recede cami ve vafi oldu¤unu rahatl›kla söylemek mümkündür.

AHZÂB SÛRES‹ 33/41-42. ÂYETLER‹ ÖRNE⁄‹NDE 
NEFÂ‹SÜ’L-MECÂL‹S’TE YORUM B‹Ç‹M‹

Nefâisü’l-mecâlis’in muhtevas›, sûreler içerisinden seçilmifl baz› âyetlerin tekrar
tekrar yorumlar› ile yorumlanan o âyetlerle ilgili belli nakillerin bir araya geti-
rilmesinden oluflmaktad›r. Yorumlar genellikle iflarî nitelik tafl›makta, nakiller
ise hadis-sünnetten, k›ssalardan, sahabe, tabiin, tebe-i tabiin, meflhur sufîlerin
fiil ve sözlerinden meydana gelmektedir.
Hüdâyî’nin âyetleri yorumlama yöntemini Ahzâb sûresi 33/41-42. âyetleri tefsirin-
de biraz etrafl›ca tetkik etmek mümkündür. Âyetlerin meali: “Ey iman edenler! Al-
lah’› çok zikredin ve O’nu sabah-akflam tesbih edin!” Hüdâyî’nin bu âyetleri 7 ay-
r› mecliste tefsir etti¤i anlafl›lmaktad›r. Çünkü bu âyetler, Nefâisü’l-mecâlis’te 7
defa tefsir edilmifltir.12 Tefsiri tedvin ve tasnif ederek yaz›ya geçiren ‹smail Efen-
di, üstad›n›n yapt›¤› yorumlar› tekrar bile olsa esere koymay› ihmal etmemifltir.
Bu durum, bir âyetin zaman ve zemine göre yorumlanmas›n›n tipik bir örne¤i sa-
y›labilir. 7 yorumun her birini imkân nispetinde burada tahlil edebiliriz.

1. YORUM

Hüdâyî, 1. âyeti zikrettikten sonra “takdis, temcid, tehlil ve tahmid”in her flek-
liyle Allah’›n ziredilmesi gerekti¤ine iflaret eder. Bu zikirlerin nefis makam›nda
lisan’la, kalp makam›nda huzur’la, s›r makam›nda münacat’la, ruh makam›nda
müflahede’yle, hafiy makam›nda muvasale’yle, zât makam›nda ise fenâ ile ola-
ca¤›n› söyler.13

“O’nu tesbih edin” ifadesini, “O’nu fiillerden, s›fatlardan ve zat’tan tecrid ede-
rek an›n” diyerek yoyrumlar.
Sabah-akflam sözlerini, “günün evvelinde ve sonunda” fleklinde aç›klad›ktan
sonra “Allah’› bütün vakitlerde özellikle de bu flerefli vakitlerde zikredin ve tes-
bih edin.” tenbihinde bulunur. 
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Bunun ard›ndan denildi ki diyerek, “tesbih’ten maksad›n namaz oldu¤unu, ku-
la yaraflan›n bütün vakitlerde Allah’› zikretmek oldu¤unu, yemek esnas›nda bi-
le O’nun zikrinden gafil olmamas› gerekti¤ini” beyan eder. Ard›ndan Hz. Ai-
fle’den naklen Hz. Peygamber’in “Biriniz yemek yemeye bafllad›¤›nda besmele
çeksin, yeme¤in evvelinde unutursa bismillahi evvelihi ve ahirihi desin. (evveli-
ne ve ahirine bismillah)” hadisini zikreder. Akabinde Hz. Peygamber dönemin-
de bir kimsenin yemek yerken besmeleyi unuttu¤unu, son lokmaya geldi¤inde
hat›rlay›p “bismillahi evvelihi ve âhirihi” dedi¤ini, bunun üzerine Hz. Peygam-
ber’in “O yemek yedi¤i sürece fleytan da onunla yiyordu, Allah’›n ad›n› an›nca
yediklerini ç›kard›.” buyurdu¤unu anlat›r.
Hüdâyî bundan sonra iflarî bir yoruma girerek ehl-i te’vîl’in14 “Allah’› zikredin
ve O’nu tesbih edin.” ifadesini, O’nu fecr-i nur-i kalbin do¤uflundan, zulmet-i
nefsin izâlesinden, ruh güneflinin Zat’da fani olmakla bat›fl›na kadar15 yani “Sü-
rekli O’nu an›n.” diye yorumlad›¤›n› kaydeder.
Hüday›, bunun ard›ndan bil ki diyerek, Allah’› zikretmenin amellerin en fazilet-
lisi oldu¤unu, çünkü nefse en fazla zikrin tesir etti¤ini, kalbin tasfiyesinde en et-
kin metodun zikir oldu¤unu bildirir.
Bu noktada Hüdâyî, Fudayl’in flöyle dedi¤ini nakleder: Bize gelen bilgiye göre
Allah Teala “Ey ademo¤lu! Beni sabah olduktan sonra bir saat, ikindiden sonra
da bir saat zikredersen ikisi aras›ndaki vakitte sana kafi gelirim.” buyurmufltur.
Bu yorumu “Allah’› çok zikredin ve O’nu sabah-akflam tesbih edin.” ilahî kelâm›
da teyid etmektedir.
Hüdâyî tekrar, zikirlerin en faziletlisinin kelime-i tevhid oldu¤unu, çünkü onun en
sa¤lam ip (‘urvetü’l-vüskâ), cennetin sat›n al›nabilece¤i bir de¤er oldu¤unu söyler.
Ard›ndan Hz. Peygamber’in “Benim ve benden önceki peygamberlerin bildirdi¤i en
önemli mesaj la ilahe ilallahü vahdehu la flerike leh, zikrin en faziletlisi la ilahe ilal-
lah, duan›n en makbulü ise el-hamdü lillah’d›r.” buyurdu¤unu ekler.

De¤erlendirme

Bu 1. yorumda Hüdâyî’nin iflarî/tasavvufî yorumla tefsire bafllad›¤› (nefis, kalp, s›r,
ruh, hafiy ve zat makam›nda zikir çeflitleri), bir k›sm›n›n kayna¤›n› zikretmedi¤i
nakillerle izah›n› sürdürdü¤ü, tekrar iflarî yoruma yöneldi¤i (ehl-i te’vilin yorumu),
ard›ndan zikirle ilgili ö¤üt verdi¤i, bir tasavvuf büyü¤ünün (Fudayl) konuyla ilgili
sözlerine yer verdi¤i, sonuçta kelime-i tevhidin öneminden bahsederek onunla il-
gili hadisler nakletti¤i görülmektedir. Bu ilk tefsirde iflarî yorumlar›n ve nakledilen
hadislerin a¤›rl›k kazand›¤› söylenebilir. Söz konusu âyetlerle ilgili Hüdâyî’nin bu
yorumlar›n› okuyan bir insan, ondan net bir flekilde istifade etme imkân› bulabilir.

2. YORUM

‹lk yorumda oldu¤u gibi burada da zikrin nefis makam›nda lisanla yap›lmas› ge-
rekti¤ini, “O’nu tesbih edin.” ‹fadesinin “O’nu fiiller, s›fatlar ve zat’tan tecrid
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ederek tesbih edin” demek oldu¤unu, “gece-gündüz” kayd›n›n ise “günün evve-
linde ve sonunda” manas›na geldi¤ini bildirir, ard›ndan yukar›da geçen ehl-i
te’vil’in yorumuna yer verir. Buraya kadar 1. yorumdan farkl› bir izah söz konu-
su de¤ildir.
Hüdâyî 1. tefsirde zikretmedi¤i baz› nakil ve k›ssalar› bu 2. yorumda kaydeder.
‹lk önce Ebu Abdirrahman es-Sülemî’nin zikr-i kesirden (çok zikirden) maksa-
d›n “kalbin zikri” oldu¤unu, zira lisanla devaml› zikrin mümkün olmad›¤›n›
söyledi¤ini bildirir.
Bunun akabinde Ebu’l-Kas›m el-Kufleyrî’nin zikirden murad›n “muhabbetullah”
oldu¤unu, “Zira kim bir fleyi severse onu çok zikreder.” dedi¤ini ekler.
Bundan sonra Dahhâk’›n “Her fleyde ibadeti talep ettim, fakat onun en faziletli-
sini ehl-i zikirle beraberli¤in d›fl›nda baflka yerde bulamad›m.” dedi¤ini ilave
eder.
Hüdâyî bu noktada bil ki diyerek, bütün ibadetlerin fiilen, kavlen veya muhab-
beten zikir oldu¤unu haber verir.
Hüdâyî, bunun ard›ndan fieyh Abdülvahid’den flöyle bir k›ssa nakleder: Abdül-
vahid, bir gece virdimi kaç›rd›m, rüyamda güzel bir cariye gördüm. Bana Ya Ebâ
Zeyd! Talebimi yerine getir, ciddiye al, ben senin talebine amadeyim dedi. Ben
de senin de¤erin/semenin nedir dedim. Muhhabbetullah dedi ve kul, muhabbe-
tuhhah› di¤erlerine tercih ederse onu Allah sever ve mahlukat›na da sevdirir di-
ye ekledi.
Bundan sonra Hüdâyî, bir kad›n›n kocas›ndan boflanma talebinde bulunup ar-
d›ndan vazgeçti¤i bir k›ssaya sadece at›fta bulunur, bilindi¤ini kabul ederek ta-
mam›n› anlatmaz.16 Yine 99 günah› olan birine de¤inir geçer.17

Sonra, Muaz b. Cebel’in Ademo¤lunun kendisini zikrullah’tan daha çok Allah’›n
azab›ndan kurtaracak bir amel ifllemedi¤ini, kendisine “Allah yolunda cihad bi-
le olsa da m›?” diye soruldu¤unda “Evet Allah yolunda cihad bile olsa, çünkü
Allah Teala Allah’›n zikri (veya Allah’› zikir) en büyüktür.” diye cevap verdi¤i-
ni nakleder.
Ard›ndan, Ebu Yezîd Bistamî’nin “Ziyade talep ettim flükürde buldum, selamet
talep ettim uzlette buldum, mizan›m›n a¤›r gelmesini talep ettim la ilahe illal-
lah’da buldum.” dedi¤ini ifade eder.
Yine, Hz. Peygamber’in “Bir kul gündüzleyin veya geceleyin la ilahe illellah de-
se amel defterindeki seyyiat silinir, hatta onun yerine hasenat yaz›l›r.” buyurdu-
¤unu zikreder, buna ‹srailo¤ullar›ndan birinin yüzü¤üne la ilahe illellah’› nak-
fletti¤i için ma¤firet edildi¤i bilgisini ekler.
Bu yorumlarda son olarak bil ki diyerek as›l olan›n, kulun her zaman ve zemin-
de Allah ile beraber olmas› gerekti¤ini, çünkü Halilullah ‹brahim’in (a.s.) atefle
at›ld›¤›nda bir ihtiyac› olup olmad›¤› soruldu¤unda sana ise hay›r dedi¤ini, yi-
ne Yusuf’un (a.s.) M›s›r sultan›ndan yard›m talep edercesine hapishane arkada-
fl›na “Beni sultan›n yan›nda an.”18 dedi¤ini, fakat bunun neticesi olarak seneler-
ce hapiste kald›¤›n› kaydeder.
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De¤erlendirme

2. yorumda Hüdâyî’nin önce 1. âyeti yorumlama tarz›yla tefsire bafllad›¤›, ard›n-
dan konuyla ilgili Sülemî, Kufleyrî ve Dahhak’tan nakiller yapt›¤›, bil ki diyerek
ö¤üt verdi¤i, ard›ndan Abdülvahid’den nakilde bulundu¤u, sonra bir k›ssa serd
etti¤i, hemen ard›ndan Muaz b. Cebel, Ebu Yezîd Bistamî ve Hz. Peygamber’den
rivâyetler nakletti¤i, sonucu bil ki diyerek nasihatle ba¤lad›¤› görülmektedir. Bu
2. yorumda Hüdâyî’nin ayn› âyetleri iflarî a¤›rl›kl› ve nakil yo¤unluklu ele ald›-
¤› söylenebilir. Burada konuyu, muhteva aç›s›ndan 1. yoruma göre biraz daha
genifl ele ald›¤›, nakilleri biraz daha ziyadelefltirdi¤i görülmektedir.

3. YORUM

Burada “O’nu tesbih edin” ifadesinin “O’nu fiiller, s›fatlar ve zat’tan tecrid ede-
rek tesbih edin.” fleklindeki tefsiri, sabah-akflam yorumu, ehl-i te’vilin geride ge-
çen iflarî yaklafl›m›, Sülemî’nin zikr-i kesir izah› aynen tekrarlanm›flt›r.

Buna ilâveten;

‹brahim b. Edhem’in zikrin Allah’a en çok yaklaflt›ran yol oldu¤unu söyledi¤i
bildiriliyor.

Yine, Hz. Peygamber’in flöyle buyurdu¤u kaydediliyor: “Size amellerinizin en ha-
y›rl›s›n› ve Melîk’inizin huzurunda en temizini, derecelerin en yükse¤ini, alt›n ve
gümüfl infak etmekten daha hay›rl› olan›n›, düflmanla karfl›lafl›p sizin onlar›n bo-
yunlar›n› vurman›zdan, onlar›n da sizin boyunlar›n›z› vurmalar›ndan daha üstün
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olan›n› haber vereyim mi?” “O nedir ya Rasûlallah?!” “Zikrullah” buyurdular.

Ard›ndan ve ruviye denilerek Hz. Peygamber’e atfen bir rivâyet naklediliyor: O,
Necid taraf›na bir ordu/ba’s gönderiyor. Ordu süratle zafer kazan›p birçok gani-
metle zaman kaybetmeden geri dönüyor. Sonra biz bundan h›zl› ve üstün bir or-
du görmedik diyorlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Ben size onlardan daha
süratli ve daha üstün bir toplum söyleyeyim mi?” buyurdular. Arkas›ndan “Sa-
bah namaz›na cemaate ifltirak edip günefl do¤uncaya kadar zikrullah ile meflgul
olan topluluk onlardan daha süratli ve daha üstündür.” buyurdular.

Bu noktada Dahhâk’›n, Kufleyrî’nin Abdülvahid’in biraz önce geride geçen ifa-
deleri aynen tekrarlanm›flt›r.

Sonra geride 2. yorumda k›sa geçilen bir hikaye burada tam anlat›l›yor: Vaktiyle
bir kad›n kocas›ndan yüz çevirmiflti. Bunun üzerine kocas› ona benimle meflgul
olmuyorsun demifl, can› s›k›lm›fl ve üzerine bayg›nl›k gelmiflti. Ay›ld›¤›nda efli-
ne “‹stedi¤ini yap (ister benden ayr›l, istersen kal)” dedi, kad›n da kocas›n› tercih
etti. Sonra adama bunun hikmeti soruldu da “Ben önceleri zikrullah ve itaat üze-
re olan bir cemaatle beraberdim, dünya ifllerine dal›nca uyar›ld›m, tekrar zikrul-
lah ve muhabbetullah’a döndüm. Kad›n da muhabbetini bana yöneltti.” dedi.

Hüdâyî, bu hikâyenin peflinden ‹bn Abbas’tan mu¤lak bir nakilde bulunuyor.
Bu nakle göre, Allah Teala arfl’› yaratt›¤›nda muztarip oldu, yanlar›na 24 kelime
ç›kard›, 24 bin sene sonra sakin olabildi. Allah Teala ilk muvahhidi yaratt›¤›n-
da ve o, la ilahe illellah dedi¤inde arfl hareket etti. Bunun üzerine Yüce Allah sa-
kin ol buyurdu. Arfl da “Sen lailahe illallah diyeni affetmezken ben nas›l sakin
olay›m!” dedi. Bunun üzerine Allah Teala “Ben kelime-i tevhidi onun lisan›na
ancak onu iki bin sene önce affettikten sonra yerlefltirdim.” buyurdu. Hüdâ-
yî’nin nakletti¤i bu hadise görüldü¤ü üzere oldukça kapal› bir mahiyet arz et-
mektedir.

Sonra, Ebubekir Verrâk’›n “Üç fleye veya bunlardan birine güç yetirebilseydim
sevincimdin nerdeyse ölürdüm; Allah’a secde etmeye güç yetirebilseydim, mi-
safirm geldi¤inde ona yemek ikram etme sevincime muktedir olsayd›m, la ilahe
illallah muhammedün rasulullah’a güç yetirebilseydim.” dedi¤ini bildirir.

Ard›ndan, Ebu’d-Derdâ’dan naklen Hz. Peygamber’in flöyle buyurdu¤unu bildi-
rir: “Mü’min kul la ilahe illallah dedi¤inde Allah Teala’n›n onun a¤z›ndan yeflil
zebercedden iki kanad› olan, kanatlar›ndan biri do¤u di¤eri bat›ya uzanan yeflil
bir kufla benzeyen bir melek ç›kar›r. fiâyet kanatlar›n› açsa do¤u ile bat›y› kufla-
t›r, arfla kadar yükselir. Onun ar› u¤ultusu gibi sesi çikar. Arfl› tafl›yan melekler
ona Allah’›n izzeti için sakin ol, Allah’›n azameti için sakin ol, Allah’›n celali
için sakin ol der. Hay›r, la ilahe illallah muhammedün rasulullah diyen kimse
ma¤firet olunmad›kça sakin olamam der. Bunun üzerine Allah Teala bu sözü
söyleyeni ma¤firet ettim buyur. Allah ona 70 bin lisan verir, k›yamete kadar o
kelimeyi söyleyene isti¤far eder, k›yamet günü geldi¤inde o melek gelir, sahibi-
ni al›r, s›rattan geçirir, cennete sokar.”
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De¤erlendirme

Hüdâyî’nin bu 3. tefsirde ilk iki yorumda ilk bafllarda yapt›¤› iflarî tefsiri tekrar-
lad›¤›, ‹brahim b. Edhem, Hz. Peygamber ve yine ruviye denilerek Hz. Peygam-
ber’den nakillerde bulundu¤u, bir hikâye nakletti¤i, ard›ndan ‹bn Abbas’tan
mu¤lak bir rivâyet serdetti¤i, bunun akabinde Ebubekir Varrak’tan ve Ebu’d-Der-
dâ’dan naklen Hz. Peygamber’den rivâyette bulundu¤u görülmektedir. Önceki iki
yorumdan farkl› olarak burada Hüdâyî, biri ‹bn Abbas’tan (r.anhüma), biri de Hz.
Peygamber’den anlafl›lmas› güç iki nakilde bulunmaktad›r. Onun tefsirinde çok
karfl›lafl›lmayan bu tür sahih kayna¤a dayanmayan yorum ve nakiller, muhteme-
len fezâilden say›ld›¤› için nakledilmesinde mahzur görülmemifltir.

4. YORUM

Burada Hüdâyî’nin ilk iki maddenin giriflinde yapt›¤› iflarî yorumla söze baflla-
d›¤› görülmekte, “O’nu sabah akflam tesbih edin” ifadesinde ilave olarak gafletin
isyanlar›n en çirkini oldu¤u buna mukabil zikrullah’›n Allah’a en çok yaklaflt›-
ran ibadet özelli¤i tafl›d›¤› belirtilmektedir. 
Hüdâyî burada Ebu’l-Abbas’tan bir menk›be anlat›r: Ebu’l-Abbas bir defas›nda
bal›k avlayan bir adam görür. Yan›nda da küçük k›z› da vard›r. Küçük k›z ada-
m›n  yakalad›¤› bal›klar› tekrar denize atmaktad›r. Babas› bunu görünce sebebi-
ni sorar. Çünkü senin, Allah Rasûlünden naklen “Bir bal›k zikrullahtan gafil ol-
mad›kça hiçbir bal›kç›n›n a¤›na düflmez.” dedi¤ini duymufltum diye karfl›l›k ve-
rir. Adam bunun üzerine a¤lar ve elindeki a¤›  atar. Ayn› flekilde havadaki ku-
flun da zikrullahtan gafil olmad›kça avlanamayaca¤› söylenmifltir. Çocu¤un ba-
l›klar› atmas›n›n sebebi, Allah’› unutanlarda bereketin olmayaca¤› inanc›d›r. 
Hüdâyî bu menk›benin ard›ndan bil ki diyerek zikirlerin en faziletlisinin hadis-
i flerifte buyuruldu¤u üzere kelime-i tevhid oldu¤unu, zikrullah›n nefsi ›slahta,
onu kibir, ucub –ki ucub helak edicilerdendir- gibi kötü ahlâktan ar›nd›rmakta
en tesirli yol oldu¤unu söyler.
Bu noktada Hüdâyî yorumu kendini be¤enmeye yöneltir ve bununla ilgili nakil-
lerde bulunur: Ruviye diye bafllayan enteresan ve mu¤lak bir olay nakleder: Arfl,
kendine bakt›¤›nda gururland›. Bunun  üzerine Allah Teala bir y›lan yaratt›. O,
Arfl› 4 bin defa döndü. Sonra bafl›n› kald›r›p yukar› bakt›, arkas›na dönüp kuy-
ru¤una bakt›¤›nda uzunlu¤unun bin senelik yol oldu¤unu gördü. Arfl her gün
y›lan kendisini yutmas›n diye bin defa Allah’a s›¤›n›r. ‹flte o bal›k, Mirac gecesi
Hz. Peygamber’den flefaat dilemifl, o da flefaat edece¤ini söylemifltir.
Bu menk›benin ard›ndan Hz. Peygamber’in yan›nda iki kiflinin gururland›¤›, bu-
nun üzerine Peygamber’in (a.s.) onlara Musa’n›n (a.s.) yan›nda iki kiflinin ben-
lik kavgas› yapt›¤›, birinin di¤erine ben falancan›n o¤luyum deyip dedelerinden
dokuz kifliyi sayd›¤›, ancak Allah Teala’n›n Musa’ya (a.s.) vahyederek o adama
dedelerinin dokuzunun da cehennemde oldu¤unu, kendisinin de onuncu olarak
oraya girece¤ini söylemesi gerekti¤i nakledilmektedir.
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Sonra bir adam›n Hz. Aifle’ye gelip “Ben ne zaman muhsin oldu¤umu anlar›m?”
diye sorup onun “Ne zaman kendini kötü bilirsen o zaman.” dedi¤i, adam›n “Ne
zaman kötü oldu¤umu anlar›m?” diye sordu¤unda ise “Kendini ne zaman muhsin
bilirsen o zaman.” diye cevap verdi¤i kaydedilmektedir. Bunun akabinde Nuh’un
gemisinin Cudi da¤›nda istikrar buldu¤u, çünkü Nuh’un (a.s.) kendini hakir gör-
dü¤ü, onun için da¤lar›n en küçü¤ü olan Cudi’yi seçti¤i bildirilmektedir.
Hüdâyî burada yine bil ki diyerek, mahv ve fenan›n, visal ve beka aleminin en
hay›rl›s› oldu¤unu, insan›n zat’ta fani oldu¤unda en büyük lezzetlere vas›l ola-
ca¤›n› haber vermektedir.
Hüdâyî bu ö¤üdün ard›ndan k›sa bir hikâye sunar. Hikâyeye göre bir hizmetçi/ferrafl
a¤layan birini görür ve neden a¤lad›¤›n› sorar. O da sevgilisinden ayr›ld›¤›n› söyler.
O zaman hizmetçi neden firakten kurtulmak için kendini feda etmiyorsun diye sorar.
Sonra Hüdâyî, tesbihin önemi hakk›nda Yüce Allah’›n Yunus’la ilgili “fiâyet o
tesbih edenlerden olmayd›,  bal›¤›n karn›nda insan›n diriltilece¤i güne kadar ka-
l›rd›.”19 buyurdu¤unu, Yunus’un (a.s.) 40 y›l insanlar› tevhide ça¤›rd›¤›n› fakat
ona inanmad›klar›n›, sonra onlara beddua edip gemiye bindi¤ini, geminin bo-
zuldu¤unu, kura sonucu Yunus’un (a.s.) denize at›l›p bal›k taraf›ndan yutuldu-
¤unu, tesbihin hürmetine Allah Teala’n›n onu bal›¤›n karn›ndan ç›kard›¤›n› ve
böylece toplumunun îman etti¤ini kaydetmektedir.
Ard›ndan Hüdâyî tekrar bil ki diyerek Hz. Peygaber’in risaletinin genel, Allah ka-
t›nda kerametinin de tam oldu¤unu, çünkü Allah Teala’n›n onu iki aleme de ter-
cih etti¤ini, buna “Gözler yan›lmad› ve flaflmad›.” âyetinin20 flahit oldu¤unu, kim
Peygamber’in (a.s.) yoluna uyarsa onun gerçekten kurtulufla erece¤ini ö¤ütlemek-
tedir. (Bu paragraf›n zikir yorumlar› aras›na yanl›fll›kla girdi¤i anlafl›lmaktad›r.)
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Hüdâyî bundan sonra ‹brahim b. Edhem’in flöyle dedi¤ini nakleder: Ben da¤larda
Allah yolunda cihad eden, yeyip içmeyen ve gözüne uyku girmeyen bir cemaat
gördüm, onlar›n durumlar›na imrendim ve hallerinin nas›l oldu¤unu sordum. On-
lar, “Biz ictihad üzereydik, yaln›z bize gevfleklik/fütur ar›z oldu, içimizden biri, bir
münadinin ey cemaat! Mevlan›z, ey kullar›m! ‹ki cihanda benden yapt›klar›n›za
karfl›l›k beklemeyin buyurdu¤unu iflitti, bunu iflitince bizdeki gevfleklik tamamen
gitti.” dediler. Baz› semavi kitaplarda “Ey Ademo¤lu! Ben seni senin üzerinden kar
edeyim diye de¤il, sen benim üzerimden kar edesin diye yaratt›m, her fleye karfl›-
l›k yaln›z beni bedel olarak kabul et, ben her fleyden daha hay›rl›y›m.” yaz›l›d›r.
Söyleyen ne güzel söylemifltir: “Allah bes, baki heves: Allah yeter, gayr›s› heves-
ten ibarettir.” Maksud olan yaln›z Allah Teala’d›r. Masiva ise hevadan baflka bir
fley de¤ildir. Kim hevay› terk ederse en yüksek matlaba/iste¤ine vas›l olur.
Sonra Ebu ‹mran’dan k›sa bir k›ssa anlat›r. Buna göre Ebu ‹mran gemiye bindik-
lerini ve geminin bozuldu¤unu, han›m› ile bir tahtaya sar›larak kurtulmaya ça-
l›fl›rken han›m›n› do¤um sanc›s› tuttu¤unu, çocu¤unu do¤urdu¤unu, bu esnada
fliddetle suya ihtiyaç hissetti¤ini, tam da bu anda havada bir zat gördüklerini,
kendilerine su verdi¤ini, suyu içerken onu baldan daha tatl›, kardan daha so¤uk
bulduklar›n› anlat›r. O zata bu mertebeye ne ile ulaflt›¤›n› sorunca da “Hevay›
terk ettim, Allah beni havaya oturttu.” buyurdu¤unu kaydeder.

De¤erlendirme

4. yorumda Hüdâyî’nin 1. ve 2. yorumun evvelinde yapt›¤› izah› tekrarlad›¤›,
Ebu’l-Abbas’tan gaflet konulu bir k›ssa nakletti¤i, bil ki diyerek kelime-i tevhid’e
vurgu yapt›¤›, ruviye (rivâyete göre) diyerek gururun kötülü¤ü ile ilgili garip de-
nebilecek bir olay anlatt›¤›, yine gururla alakal› Hz. Peygamber (a.s.) ve Hz. Mu-
sa’dan (a.s.) al›nt› yapt›¤›, ayn› flekilde kendini be¤enmekle ilgili Hz. Aifle’nin
sözüne yer verdi¤i, bu arada konuyla çok irtibatland›ramad›¤›m›z k›sa bir hikâ-
ye sundu¤u, tekrar Yunus (a.s.) k›ssas›nda geçen tesbihe vurgu yapt›¤›, bil ki di-
yerek yine konuyla çok ilgili olmayan Hz. Peygamber’in risaletinin cihanflumül
oldu¤u, ‹brahim b. Edhem’den cihad ve zikir konulu bir bahis nakletti¤i, son
olarak da Ebû ‹mran’dan esrarengiz bir k›ssa kaydetti¤i görülmektedir.
4. yorumda Hüdâyî, öncekilere nazaran daha fazla nakilde bulunmufl, konuyla
do¤rudan ba¤lant›l› kaynaklar kullanm›fl, baz› âyet ve hadislere de yer vermifl-
tir. Araya konuyla ilgisi olmayan baz› söz, hikaye ve k›ssalar›n sokulmas› eserin
telifi esnas›nda ‹smail Efendi’nin gözünden kaçan hususlar olabilir.

5. YORUM

Bu 5. yorumda Hüdâyî’nin 1-2. ve 4. tefsirlerin evvelinde yapt›¤› izahlar› tekrar-
lad›¤›, ayn› flekilde 2. yorumda geçen Muaz b. Cebel’in zikrullah yorumunu, Hz.
Peygamber’in kelime-i tevhidin fazileti ile ilgili 2. yorumda geçen hadisini, Ebû
Yezîd’in 2. yorumda geçen sözlerini, Kufleyrî’nin 2. ve 3. yorumda zikredilen ka-
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villerini, Abdülvahid’in 2-3. tefsirde geçen k›ssas›n›, 2. yorumda bir k›sm›, 3.
yorumda tamam› anlat›lan boflanma talebi ile alakal› k›ssay› yineledi¤i müflahe-
de edilmektedir.

De¤erlendirme

Görüldü¤ü üzere Hüdâyî, 5. yorumda önceki yorumlardan seçti¤i k›s›mlar› bu-
rada aynen tekrar etmifl, yeni herhangi bir ilavede bulunmam›fl ve konuyu ol-
dukça muhtasar tutmufltur. Geride defaatle ifade edildi¤i üzere, Hüdâyî al›fl›la-
gelmifl tarzda bir tefsir yapmam›fl, kendine ait haz›rlad›¤› tefsir notlar›n› halife-
si ‹smail Efendi tedvin ve tasnif edip yaz›ya geçirmifltir. Kendine yönelik Arap-
ça haz›rlad›¤› notlarda bazen ayn› konuyu iflleyen Hüdâyî, ayn› âyetle ilgili ben-
zer yorumlar› farkl› zaman ve zeminde ifllemifl olmal›d›r.

6. YORUM

Hüdâyî’nin 6. yorumda 1-2. ve 4-5. yorumun evvelinde yapt›¤› iflâri girifli tekrar-
la¤›, sabah-akflam ifadesini ayn› flekilde tefsir etti¤i, Dahhak’›n 2-3., ‹brah›m b.
Edhem’in 3. yorumda21 geçen sözlerine yer verdi¤i, bil ki diyerek 2. tefsirde zik-
redilen ö¤üde ve Abdülvahid’in 2-3. ve 5. tefsirde geçen k›ssas›na at›fta bulun-
du¤u, yine 2-3. yorumda zikredilen boflanma talebi ile ilgili k›ssaya k›saca de-
¤indi¤i müflahede edilmektedir.
Bu noktada zikir ve tesbih âyetlerinden hemen sonra 43-44. âyetlerin izah›na ge-
çilmifl, yaln›z bu âyetlerin 1. tefsirinin sonunda kelime-i tevhid’in faziletiyle il-
gili 2. yorumun sonunda kaydedilen hadis-i flerife yer verilmifltir.

De¤erlendirme

6. yorumda da Hüdâyî’nin önceki yorumlarda zikredilen ifadeleri kulland›¤›, ay-
n› at›flarda bulundu¤u ve ayn› malzemeyi iflledi¤i söylenebilir. Özet olmas› ba-
k›m›ndan 5. yorumla benzeflen 6. madde, 43-44. âyetlerin tefsirinde bir nevi mu-
kaddime mahiyetinde zikredilmifl say›labilir.

7. YORUM

Bu son yorumda Hüdâyî’nin 1-2. ve 4-6. yorumlar›n evvelinde zikretti¤i iflarî yo-
rumlar› tekrarlar›¤›, sabah-akflam ifadeleriyle ilgili yorumlar› aynen aktard›¤›
görülmektedir. Bu k›sa aç›klamadan hemen sonra 6. maddede oldu¤u gibi 43-44.
âyetlerin izah›na geçilmektedir. Ancak 43-44. âyetlerin yorumunda zikir ve tes-
bihle ilgili 1. yorumda geçen yemek esnas›nda bile Allah’la beraber olunmas› ge-
rekti¤i belirtilmekte, onunla ilgili Hz. Peygamber döneminden bir kesit (fleyta-
n›n besmele çekmeyenle beraber yedi¤i k›s›m) sunulmakta, Fudayl’in 1. yorum-
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da zikrin faziletiyle ilgili ifadesine yer verilmekte, Hz. Peygamber’in “Bana, sa-
bah namaz›ndan günefl do¤uncaya kadar Allah’› zikrederek bir mecliste otur-
mak, dört köle azat etmekten daha güzeldir. Zikir kulu, fleklerin karanl›klar›n-
dan ç›kar›p, yakinin nuruna erdirir.” buyurdu¤u nakledilmekte, 2. yorumda ge-
çen la ilahe illellah diyenin günahlar›n›n silinece¤i ile ilgili hadis-i flerif zikre-
dilmekte, ‹brahim b. Edhem’in 3. fl›kta geçen zikrin Allah’a yaklaflt›r›c›l›¤› ve ve-
lâyetin menfluru oldu¤u ile alakal› sözü kaydedilmekte, boflanma talebinde bu-
lunan kad›n›n k›ssas›na at›f yap›lmakta, yüzü¤üne kelime-i tevhidi nakfledenin
cennete girece¤i nakli yinelenmektedir.

De¤erlendirme

Görüldü¤ü üzere 7. yorum da 5-6. yorum gibi hülasa olarak verilmekte, bir nevi
öncekilerin tekrar› yap›lmaktad›r. Son üç yorumda yorumlar›n ve nakillerin da-
ha k›sa tutulmas›, bilindi¤i farz edilerek at›flarla yetinilmesi, benzer yorum ve
nakillerin ya yeni yap›lm›fl olmas›ndan veya ‹smail Efendi’nin tasarrufundan
kaynaklan›r. Fakat Nefâisü’l-mecalis’teki her fleyi Hüdâyî’den aktard›¤›n› ifade
eden ‹smail Efendinin böyle bir tasarrufta bulunmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
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SONUÇ

Yukar›da geniflçe izah edildi¤i üzere Hüdâyî geleneksel tefsir tarz›na uygun ola-
rak bir tefsir telif etmemifl, vaaz ve nasihat için haz›rlad›¤› âyet yorumlar›, hali-
felerinden ‹smail Efendi taraf›ndan derlenmifl ve yaz›ya geçirilmifltir. Hac› Seli-
ma¤a Kütüphanesi 629. numarada kay›tl› bulunan eksik nüsha istisna edilirse
–ki bunun Hüdâyî’ye âidiyeti kati de¤ildir- elimizdeki Nefâisü’l-mecâlis en az›n-
dan tedvin, tasnif ve yaz› olarak Hüdâyî’ye ait de¤ildir. Elbetteki Nefâisü’l-me-
câlis içindeki yorumlar›n ona âidiyeti hususunda flüphe yoktur.

Geride Ahzâb sûresi 33/41-42. âyetleri örne¤inde aç›kça görüldü¤ü üzere, Hüdâ-
yî sûrelerden seçti¤i baz› âyetleri çeflitli ortamlar, farkl› zaman ve zeminler için
bir çok defa yorumlam›fl ve bunlar› kay›t alt›na alm›flt›r. Söz konusu âyetlerin
yorumlar›ndan da anlafl›ld›¤› gibi, Hüdâyî, iflarî yorumlara a¤›rl›k vermifl, hadis-
ler nakletmekte, anlatmak istedi¤i mevzu ile ilgili teflvik edici rivâyetlere bolca
yer vermifl, hatta konuyu aç›kl›¤a kavuflturmak için bazen izah› güç nakillerde
bulunmufltur.

Bu eser, herhangi bir Arapça tefsirle mukayese edilemez. Çünkü bu tarza, flekle
ve konu izah›na baflka tefsirlerde rastlamak mümkün de¤ildir. Hiçbir tefsirde
bunda oldu¤u gibi âyetler tekrar tekrar yorumlanmaz. Yine bu eserde di¤er tef-
sirlerde s›kça görülen kelime izahlar›, kraat farkl›l›klar›, âyet ve sûre aras› mü-
nasebetler, sûre hakk›nda genel bilgi, âyetler aras›nda irtibat gibi daha pek çok
usûl konusuna ve teknik mevzulara pek rastlanmaz. Çünkü bu eser, di¤er tefsir-
ler gibi Fatiha’dan bafllanarak Nas’a kadar âyet âyet, sûre sûre yap›lm›fl bir tefsir
de¤ildir.

Tefsir edilen âyetler de genellikle ahlaka, mevizeye, zikre, tesbihe, infake, iba-
dete, derin kulluk bilincine, ihlasa, amele, yönelik âyetlerdir. Müteflabihât ve
ahkâm âyetlerinin tefsirine nadiren raslan›r.

Bu eser, 16-17. yüzy›l Osmanl›s›nda bir alim sûfinin Kur’an âyetlerine yaklafl›-
m›na iyi bir örnek teflkil eder. O dönemde Hüdâyî’nin insanlar› sürekli Allah’a
davet etti¤i, tevhide ça¤›rd›¤›, zikre, namaza ve genel olarak Rabbani Kullu¤a
davet etti¤i, bunlar› yaparken ilim, irfan ve sevgiyi kulland›¤› görülmektedir.
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D‹PNOTLAR

1 Hüdâyî’nin hayat› ve eserleri hakk›nda bk. Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî Ha-
yat› Eserleri Tarikat›, ‹stanbul 1999, s. 42-128; a.mlf., “Azîz Mahmud Hüdâyî”, D‹A, IV, 338-
340; Ömer Pakifl, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Kur’an’› Yorumlama Yöntemi (Yay›mlanmam›fl
Doktora Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul 2001, s.10-24.)
2 fieyh ‹smail b. fieyh Alaaddin b. Hasan, Bulgaristan’›n Filibe flehrinden olup Hüdâyî’nin de-
¤erli halifelerinden biridir (Hayat› hakk›nda bk. fieyhî Mehmed Efendi, fiakaiki Nu’maniyye
ve Zeyilleri, ‹stanbul 1989, III, 145.)
3 Hüdâyî’nin tefsiri hususunda ‹smail Efendi’nin tedvin ve tasnif edip yaz›ya geçirdi¤i nüs-
ha esas al›nm›flt›r. “‹smail Efendi nüshas›” diyebilece¤imiz bu nüsha Hüdâyî’nin tefsiri ve
tefsir anlay›fl› konusunda efrâd›n› câmi, a¤yâr›n› mâni bir flekilde bilgi sunmaktad›r. Di¤er
nüshalar hem tam de¤ildir, hem de yeterli malumat içermemektedir. Di¤er eksik nüshalarla
ilgili biraz ilerde bilgi verilecektir.
4 Hüdâyî’nin 714 varakl›k bu hacimli eserini, Müftizade Hibetullah b. Abdirrahman tertip
edip toplam›flt›r (‹lam Ktp., nu. 842.)
5 Örne¤ini biraz ileride ele alaca¤›m›z Ahzâb sûresi 41-42. âyetlerin yorumlar› ile büyük
oranda paralellik arz etmektedir (bk. Mecâlis-i Va’ziyye, vr. 124 vd.)
6 Eserin pekâla 4 cilt oldu¤u, Meryem’den Ankebût’e kadarki sûrelerin tefsirini içeren yakla-
fl›k 126 varakl›k k›sm›n (yani 3. cildin) kay›p oldu¤u söylenebilir. Ancak bu durumda 2. cil-
din evveline Meryem’den Ankebût’e kadarki sûrelerin ve o sûrelerin belli âyetlerinin fihris-
ti yerlefltirildi¤inden ve ayn› cildin sonuna bu cildin Ankebût sûresine kadar ki sûre ve âyet-
leri ihtiva etti¤i yaz›ld›¤›ndan sorun çözülmüfl olmuyor.
7 Süleymaniye Kütüphanesi, fiehid Ali Pafla, nr. 172-174.
8 Tefsirine yer verilmeyen sûrelerin isimleri: Vâk›a, Münâfikûn, Meâric, Nûh, Müddessir, K›-
yâme, Murselât, Tekvîr, ‹nfitar, Mutaffifîn, ‹nflikâk, Burûc, Târ›k, ⁄âfliye, Fecr, Beled, Leyl,
Duhâ, ‹nflirâh, Tîn, Alak, Kadir, Beyine, Âdiyât, Tekâsür, Hümeze, Fîl, Kureyfl, Mâûn, Nasr,
Tebbet, Felâk, Nâs.
9 Bakara sûresinde tefsir etti¤i âyetler: 21-22, 25, 29-32, 34-37, 40, 82, 115, 153, 174,177, 183,
185-186, 200-202, 208, 212, 218, 243, 251-252, 259-263, 267-268, 281, 284, 285. 
10 Buradan yola ç›karak, Hüdâyî’nin Kur’an âyetlerinin 7’de 1’ini yorumlad›¤› söylenebilir.
Buna göre Kur’an’›n toplam âyet say›s› ortalama 6200 kabul edilirse, Nefâisü’l-mecâlis’te tef-
sir edilen âyetlerin adedi 885 civar›nda olur.
11 ‹smail Hakk› Bursevî de bu ismin Hüdâyî’ye ait oldu¤unu belirtmifltir (Kitâbü’s-Silsile, ‹s-
tanbul 1291, s. 85.)
12 Nefâisü’l-mecâlis, Süleymaniye Ktp., fiehid Ali Pafla, nr. 174, c. III, vr. 41-44.
13 Hüdâyî’nin bu yorumlar›nda bir çok tasavvufî terim geçmektedir. Bildirinin hacminin art-
mamas› için bunlar›n izahlar›na yer verilmemifltir.
14 “Ehl-i te’vil” terkibiyle Hüdâyî’nin sûfî gelenekte müflahede edilen Bât›nî/iflarî yorum eh-
lini kastetti¤i anlafl›lmaktad›r.
15 Çok aç›k olmayan bu ifadelerle “kalbin en üst derecede seviye kazanmas› halinden, Allah’a
ulafl›ncaya kadar zikirle meflgul olmas› gerekti¤i” ifade edilmifl olmal›d›r.
16 Bu k›ssan›n tamam›, gelecek yorumlarda zikredilecektir.
17 Burada Hüdâyî, bir hadiste 99 kifliyi öldürüp tevbe yolu arayan kimseye at›fta bulunuyor
(Buharî, Enbiya 50; Müslim, Tevbe 46; ‹bn Mâce, Diyât 2.)
18 Yûsuf sûresi 12/42. âyete at›fta bulunuyor.
19 Bu ifadelerle Sâffât sûresi 37/143-144. âyetlere at›fta bulunmaktad›r.
20 en-Necm 53/17.
21 Burada ilave olarak ‹brahim b. Edhem’in “Zikir, velâyetin menflurudur. Kim zikre muvaf-
fak olursa ona o menflur verilir.” dedi¤i zikredilmifltir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Nefâisü’l-Mecâlis’te

‹flledi¤i Tasavvufî Konular

D R . Ö M E R  P A K ‹ fi

Yüzüncü Y›l Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi 

A. G‹R‹fi

Bu yaz›da Azîz Mahmud Hüdâyî’nin en önemli eseri kabul edilen “Nefâisü’l-Mecâ-
lis” isimli tefsirinde iflledi¤i baz› tasavvufî konular üzerinde durulacakt›r. As›l konu-
ya geçmeden önce de Nefâisü’l-Mecâlis hakk›nda yeterli teknik bilgiler verilecektir.

I. Nefâisü’l-Mecâlis

Eserin isminden de anlafl›ld›¤› gibi Hüdâyî, bu eserinde âyetleri konu alarak her
sohbet meclisi için risâleler yazm›fl, kalbine do¤an esrar yan›nda nakledilen ev-
liya menk›beleri ve hikmetli sözleri de bu meclislerde ele alm›flt›r. “‹ntihâb” yo-
luyla te’lif edilen bu tefsirde âyetler s›ra ile de¤il atlanarak tefsir edilmifltir. Mü-
ellif tefsirinde âyetlerin tasavvufî yönden tafl›d›¤› de¤eri belirlemeye geçmeden
önce cümlelerin gramer yap›s›, âyetteki garib kelimelerin izah›, âyetin farkl›
okuma flekilleri, sebeb-i nüzûlü ve varsa Hz. Peygamber (s.a.v.), sahâbe, tâbiûn
ve sonraki âlimlerin söz konusu âyetle ilgili izahlar› üzerinde durmufltur. Bu
aflamadan sonra müellif âyetle alakal› kalbine do¤an tasavvufî s›rlar› ve yorum-
lar› izah etmeye çal›flm›fl ve evliyan›n yayg›n olan menk›beleri ile sözü olabildi-
¤ince uzatm›flt›r. Âyetin tefsirini bitirmeden önce de maksad›n› âyetin içeri¤iy-
le uyumlu bir dua ile ifade etmifltir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak
Nefâisü’l-Mecâlis’in çok yönlü bir tefsir oldu¤u söylenebilir.
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II. Nefâisü’l-Mecâlis’in Yaz›lmas›

Genel olarak te’liflerin mukaddimesinde müellifler eserlerini ne için, kimler için
ve nas›l bir metot takip ederek yazd›klar›n› aç›k ve net olarak belirtirler. Mukad-
dimenin eserin yaz›m›ndan önce veya sonra yaz›labilece¤i belirtilmektedir. An-
cak nadir de olsa baz› müellifler eserlerinin yaz›l›fl gayesini belirtmeksizin Al-
lah’a hamd ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’a salât getirdikten sonra do¤rudan konuya
girifl yapmaktad›rlar. Bu durumda eserin içeri¤inden hangi gayeye matuf olarak
yaz›ld›¤› tespit edilmeye çal›fl›l›r.
Metodunu inceledi¤imiz Hüdâyî de Nefâisü’l-Mecâlis’in çok k›sa olan giriflinde
eserinin te’lif sebebini belirtmeden hamd ve salâttan hemen sonra isti’âze ve
besmelenin tefsirine geçmektedir. Yaln›z inceledi¤imiz nüshan›n müstensihi ve
ayn› zamanda Hüdâyî’nin halifesi Filibeli ‹smail Efendi (1052/1642) bu eseri
müellifin da¤›n›k müsveddelerinden derlemeye ve yazmaya geçmeden önce bir
sayfal›k mukaddimesinde konu hakk›nda yeterli olmasa da bir miktar izâhatta
bulunmaktad›r.
‹smail Efendi giriflinde hamd ve salâttan sonra flöyle demektedir: “Zaman›n›n
gavs›, döneminin kutbu Allah’› bilen (ârif billah) ve Allah’a ulaflm›fl olan (vâs›l
ilallah) Seyyid fieyh Mahmud Üsküdarî’nin güzel âdeti ve yüksek ahlâk›ndan
oldu¤u üzere Kitab-› Kerîm ve Kur’ân-› Azim’den istifade eder, va’zlar›n›n her
bir meclisi ve nasihatlar›n›n her toplant›s› için (Kur’ân’dan) kalbine do¤an ilâhî
mevhibeleri, ledünnî ilimleri, hakiki s›rlar› ve büyük veliler hakk›nda zikredi-
len ö¤üt ve hikâyeleri yazard›. fieyhimiz, Allah’›n emrine uyup öbür dünyaya ir-
tihal edince de¤erli meclisleri farkl› beldelerde halk aras›nda yay›lm›fl olarak
kald›. Ben bunlar›n zayi olmas›ndan korktum. Bunun üzerine bizzat fleyhimizin
k›ymetli hatt›ndan taliblerine istifadesi kolay olsun diye bütün meclisleri
Kur’ân sûrelerinin tertibi üzerine düzenledim ve mükerrer yaz›lm›fl olan âyetle-
ri de bu tertibe göre toplad›m. Ben fleyhimizin halifelerinden yüce Allah’›n rah-
metine muhtaç fleyh ‹smail b. fieyh Alauddin’im.”1

‹smail Efendi’nin bu aç›klamalar›ndan Hüdâyî’nin tefsirini va’z ve nasihat mec-
lisleri için ayr› ayr› bölümler halinde yazd›¤›n› ö¤reniyoruz. Eserde ö¤üt meclis-
lerine ifltirâk eden her kesim ve seviyeden insan›n yararlanabilece¤i bir üslubun
takip edilmifl olmas› bunu desteklemektedir. Tefsirdeki bu metot halk tabakas›-
n›n kavrayabilece¤i çok basit izahlar› kapsad›¤› gibi gerçekten kavran›lmas› bü-
yük emek ve ruhî olgunluk gerektiren tasavvufî aç›klamalar› da kapsamaktad›r.
Halife ‹smail fleyhinin eserine bir fley katmadan yazm›fl ve üç mücelled halinde
düzenlemifltir. 183 varaktan oluflan I. cilt Tevbe sûresine kadar olup istinsah›
fiaban ay›n›n sonlar›na do¤ru (1047/1637)’de yani Hüdâyî’nin vefat›ndan dokuz
sene sonra bitmifltir. 187 varak olan II. cilt Ankebut sûresine kadar olup yaz›m›
fievval ay›n›n bafllar›nda (1048/1638)’de bitmifltir. 185 varak olan III. cilt ise ‹h-
las sûresine kadar olup yaz›m› Rebîü’l-Evvel ay›n›n ortalar›nda (1048/1638)’de
tamamlanm›flt›r. Bizim çal›flmam›zda on sure eksik olmas›na ra¤men yaz›s›n›n
okunakl›¤›ndan esas ald›¤›m›z bu nüsha, Süleymaniye Ktp. fiehit Ali Pafla, 172-
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174’dedir. Bunun d›fl›nda H. Selima¤a, 572; H. Selima¤a, Hüdâyî, 267, 629; Sü-
leymaniye, ‹brahim Ef., 481’de de farkl› nüshalar› vard›r. Araflt›rmam›zda yarar-
land›¤›m›z ve düzgün bir imlâ ile yaz›lan nüshan›n varaklar› yaklafl›k olarak 30
uzun sat›rdan oluflmaktad›r.
Buna göre ‹smail Efendi Nefâisü’l-Mecâlis’i oluflturan meclisleri toplamaya ve
düzenlemeye, yaz›m›na göre çok daha büyük emek ve zaman harcam›flt›r. Önce
bütün meclisleri bulunduklar› yerlerden toplam›fl, tertib etmifl, düzenlemifl ve
daha sonra yazm›flt›r. I. cildin Hüdâyî’nin vefat›ndan dokuz sene, son iki cildin
ise I. ciltten bir sene sonra yaz›lm›fl olmas›, bunu desteklemektedir.
“Oturumlar›n incileri” anlam›na gelen “Nefâisü’l-Mecâlis” isminin kesin olma-
makla beraber bizzat müellifi Hüdâyî taraf›ndan esere verildi¤i kanaatindeyiz.
“Mecâlisi Tefsiri fierif” ismi ise eserin te’lif edilmesinde müellifin takip etti¤i
metot göz önünde bulundurularak muhtemelen düflünülmüfl olmal›d›r.2 ‹smail
Efendi’nin mukaddimesindeki “... Bu, asr›n›n kutbu ve devrinin biricik ismi mu-
hakkiklerin ve müdakkiklerin rehberi âlim ve imam fieyh Seyyid Mahmud’un
te’lifi “Nefâisü’l-Mecâlis” kitab›n›n I. cildinin fihristidir...” ifadesi de bu kanaati-
mizin do¤ru oldu¤unu kan›tlamaktad›r.

III. Nefâisü’l-Mecâlis’in Kaynaklar›

Müellifler eserlerini te’lif ederken ele ald›klar› konular›n içeri¤ine göre ve sahip
olduklar› imkânlar ölçüsünde kendilerinden önceki âlimlerin konu ile ilgili görüfl-
lerinden yararlanmaya özen gösterirler. Bazen daha önce söylenenlere kat›lmakla
beraber eksik oldu¤unu düflünerek yeni ilavelerde bulunurlar, bazen de daha ön-
ce söylenenlerin do¤ru olmad›¤›n› düflünerek elefltirir ve düzeltmeye çal›fl›rlar. ‹l-
min sa¤l›kl› bir flekilde gelifliminin sürdürülebilmesi için bu gerekli olan bir du-
rumdur. Gerçekten e¤er herhangi bir konuda sa¤l›kl› bir araflt›rma yap›lmak iste-
niyorsa, geçmiflte konu hakk›nda yap›lm›fl olan çal›flmalar çok titiz bir flekilde or-
taya ç›kar›l›p de¤erlendirilmelidir. Aksi takdirde hep ayn› fleyler tekrar edilir.
Hüdâyî’nin de tefsirini te’lif ederken kendisinden önceki âlimlerin eserlerinden
istifade etmifl olmas›ndan daha tabii bir fley olamaz. Daha önce de ifade etti¤i-
miz gibi onun eserini hiçbir tefsire müracaat etmeksizin yazd›¤› iddias›3, kana-
atimizce gerçekle ba¤daflmay›p söz konusu eseri hiç incelememekten veya ese-
rin müellifine olan afl›r› sevgi ve ba¤l›l›ktan kaynaklanmaktad›r. Çünkü Hüdâyî
tefsirinde isim vererek kendisinden önceki müfessirlerden nakillerde bulun-
maktad›r. Bu durum da söz konusu eserin kaynaklardan yararlan›larak telif edi-
len bir eser oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
Hüdâyî müfessirlerden Taberî (310/922), Semerkandî (375/985), Kufleyrî
(465/1072), Gazâlî (505/1111), Vâhidî (468/1075), Ba¤avî (516/1122), Zemahflerî
(538/1143), Fahruddin Râzî (606/1209), ‹bn Arabî (638/1240), Kurtubî
(671/1273), Beyzâvî (685/1288), ‹bn Kesîr (774/1372) ve Süyûtî (911/1505)’nin
isimlerini sarâhaten zikrederek onlardan nakilde bulunurken sahâbeden, tâbi-
ûndan, müctehid imamlardan, k›râ’at ve lügat âlimlerinden bir ço¤unun ismini
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belirtmek sûretiyle rivâyetler getirmektedir. Özellikle de bir çok zâhid mutasav-
v›f›n ismini menk›beleriyle beraber zikretmeye özen göstermektedir.
Sahâbeden Ebû Bekir S›ddîk (13/634), Ömer b. Hattâb (23/643), Ali b. Ebî Tâlib
(40/660), Abdullah b. Mes’ûd (32/652) ve Abdullah b. Abbâs (68/687)’›n; tâbiûn-
dan Hasan Basrî (110/728), Mücâhid (103/721), Katâde (118/736), ‹krime
(104/722), Dahhâk (105/723), Said b. Müseyyeb (91/710), Süddî (127/745), fia’bî
(104/722), Kelbî (146/763) ve ‹bn Atâ (115/733)’n›n isimlerini bir çok defa zikre-
derek onlardan gelen riavâyetleri nakletmektedir. Müctehid imamlardan Ebû
Hanîfe (150/767), Mâlik b. Enes (179/795), fiâfi’î (204/819), Ahmed b. Hanbel
(241/855), Ebû Yûsuf (183/799) ve ‹mam Muhammed (189/805)’in, lügat âlimle-
rinden Halîl b. Ahmed (170/786), Sîbeveyh (180/796), Ahfefl (215/830), Zeccâc
(311/923) ve Ferrâ (207/822)’n›n, k›râat imamlar›ndan Âs›m (127/744), Nâfi’
(169/785), ‹bn Âmir (118/736), Kisâî (189/804) ve ‹bn Kesîr (120/738)’in isimle-
rini defalarca belirterek onlardan aktarmalarda bulunmaktad›r. 
Bütün bu kan›tlardan hareketle Hüdâyî’nin kendisinden önceki kaynaklardan
yeterince istifade etti¤i, zaman zaman isim vererek kendisinin bunu vurgulamak
istedi¤i rahatl›kla söylenebilir. Dolay›s›yla onun tefsirinde zâhir ve iflârî mana-
y› arka arkaya vermesi ve tefsirinin geneli itibariyle aflk›n bir tak›m tasavvufî yo-
rumlara bafl vurmakla beraber, söz konusu yorumlar› izah ederken dikkatli bir
dil kullanmaya özen göstermesi bizce anlaml›d›r ve üzerinde durulmal›d›r.

B. AZÎZ MAHMUD HÜDÂYÎ’N‹N NEFÂ‹SÜ’L-MECÂL‹S’TEK‹
TASAVVUFÎ YAKLAfiIMLARI

Hüdâyî tefsirinde Kur’ân âyetlerini yorumlamaya çal›fl›rken genel hatlar› ile ri-
vâyet ve dirâyet a¤›rl›kl› bir tefsirde bulunmas› mutad olan gramer kurallar›, ke-
lime bilgisi, Kur’ân k›râ’ati, nüzûl sebebi vb. tefsir konular›n› yerine göre önce-
likle vermekte, daha sonra âyetin tasavvufî yönden tafl›d›¤› de¤eri ve içerdi¤i
iflârî yorumu aç›klamaktad›r. Akabinde sözü tasavvuf büyüklerinin menk›bele-
riyle alabildi¤ince uzatmakta, hadisleri ço¤unlukla kaynaklar›n› belirterek veren
Hüdâyî bazen menk›bekelerden önce, bazen de menkibelerden sonra harmanla-
yarak getirmektedir. Bu arada izah etmek istedi¤i tasavvufî konu ve kavram›
aç›klamakta ve en sonunda da âyette üzerinde durulan konunun özelli¤ine uy-
gun bir dua ile sözünü bitirmektedir.
Bu k›sa giriflten sonra Hüdâyî’nin “Nefâisü’l-Mecâlis”inde tasavvufa yaklafl›m›-
n› afla¤›daki altbafll›klar ve örnekleriyle görelim.

I. ‹flârî Yorumlar›n Tefsirinin Bâriz Özelli¤i Olmas›

Hüdâyî’nin tefsiri bütünüyle iflârî yorumlardan oluflmuyorsa da, müfessirin ta-
savvufî te’villeri a¤›rl›kl› bir flekilde iflledi¤ini söyleyebiliriz.
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Örnek :

Allah Teâla flöyle buyurdu: “Onlar ki inand›lar, göç ettiler” vatanlar›ndan flek-
len veya mânen ayr›ld›lar. Nefis vatan›ndan ayr›larak Allah’a yoluculuk etmek
gibi. Ve dinini üstün k›lmak için “Alah yolunda savaflt›lar, iflte onlar, Allah’›n
rahmetini umarlar. Allah, çok ba¤›fllayan, çok merhamet edendir.”4 Bilmifl ol ki
hicret iki k›s›md›r: Birincisi flekli olup Mekke’nin fethi ile hükmü ortadan kalk-
m›flt›r. Hz. Peygamber (s.a.v.) konu hakk›nda flöyle buyurmaktad›r: “Mekke’nin
fethiyle beraber hicret etmenin hükmü ortadan kalkm›flt›r.”5 Hicretin ikinci k›s-
m› ise manevî olup kalbin ka’besini (kalbin putunu) fethet (devir) mek suretiy-
le nefis vatan›ndan uzaklaflmakt›r. Bu ikinci k›sm›n hükmü k›yamete kadar bâ-
kîdir. Cihad da küçük ve büyük olmak üzere iki k›s›md›r. Küçük cihad inanma-
yanlarla yap›lan mücadele, büyük cihad ise nefisle giriflilen mücahede ve mü-
cadeledir. Yine konu ile ilgili (bir seferden yeni dönmüfl olan) Hz. Peygamber
(s.a.v.) flöyle buyurdu: “Biz küçük cihattan büyük cihada döndük. Bunun ne an-
lama geldi¤i kendisinden soruldu¤unda, nefis ile mücadele etmektir, dedi.”6 Ne-
fis ile mücadelenin büyük cihad kabul edilmesinin izah› flu flekildedir. Birinci
cihad cenneti elde temeyi amaç edinmiflken, ikinci cihad›n hedefi Hakk’› ve
O’nun mutlak cemalini müflahede etmektir. Yine birinci cihad›n gayesi flehitlik
mertebesi iken, ikinci cihad›n gayesi s›dd›kiyet mertebesine ulaflmakt›r. Al-
lah’›n da Kur’ân’da belirtti¤i üzere7 s›dd›kiyet mertebesi flehitlik mertebesinden
daha üstündür...8

Burada Hüdâyî, nazarî baz› ö¤retilere saplanmadan ve kavran›lmayacak afl›r›
te’vîllere girmeksizin âyetleri kalbine do¤an baz› tasavvufî iflaretlerle yorumla-
maktad›r. Kanaatimizce Hüdâyî’nin bu tür iflârî yorumlar›nda öne ç›kan iki un-
surun önemine binaen vurgulanmas› gerekmektedir. Birincisi Hüdâyî tefsirini
büyük oranda üzerine bina etti¤i bu ve buna benzer yorumlar›nda, zâhir çizgiyi
aflmamaya özen göstermektedir. ‹kincisi ise iflârî yorumlar›n› âyet ve hadislerle

desteklemeye çal›flmaktad›r.9

II. Derin Tasavvufî ‹zahlar Yapmas›

Hüdâyî’nin tefsirindeki iflârî yorumlar›n tamam›n›n zâhir anlam ile kolayca ba¤-
daflt›r›labilen te’vîller oldu¤u söylenemez. Gerçekten Hüdâyî’nin baz› te’vîllerin-
de fenâ fillah düflüncesini zorlad›¤› ve “vahdet-i vücûd” düflüncesi do¤rultusun-
da epeyce yol katetti¤i söylenebilir.10

Örnek 1:

Allah flöyle buyurdu: “fiüphesiz sana bey’at edenler, ancak Allah’a bey’at etmifl-
lerdir.”11 Bu karfl›l›kl› sözleflme, yaratman›n bafllang›c›nda kullardan al›nan geç-
mifl sözün bir sonucudur. Âyette Hz. Peygamber (s.a.v.)’le bey’atleflmenin Al-
lah’la bey’atleflmek olarak zikredilmesi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kendi varl›¤›n-
dan soyutlan›p zât›nda, s›fatlar›nda ve fiillerinde Allah’la tahakkuk etmesinden-
dir. Bu durumda ondan sad›r olan her fley, Allah’tan sad›r olmufl demektir. “Al-
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lah’›n eli onlar›n ellerinin üstündedir.” Yani Hz. Peygamber (s.a.v.)’in eli sûre-
tinde ortaya ç›kan Allah’›n kuvveti, elleri sûretinde ortaya ç›kan kendi kuvvet-
lerinin üstündedir. “Onun için kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine boz-
mufl olur.” Ahdi bozma zarar› kendi aleyhine döner. “Kim de Allah’a verdi¤i sö-
zü yerine getirirse, Allah ona büyük ecir verecektir.”12 S›fatlar›n tecellilerinin ve
müflahedelerin lezzetlerinin nurlar›yla (Allah onu mükâfatland›racakt›r). Bun-
dan dolay› bu bey’ata, r›zvan bey’ati ismi verilmifltir. Çünkü r›za, kulun iradesi-
nin Allah’›n iradesinde fenâ bulmas›d›r. Bu da kuldaki s›fatlar›n yok olmas›n›n
kemâl derecesidir...13

Bu örnekte görüldü¤ü üzere Hüdâyî Hz. Peygamber (s.a.v.) için “kendi varl›¤›ndan
s›yr›ld› ve zât›, s›fatlar› ve fiillerinde Allah ile var oldu. Dolay›s›yla ondan ç›kan
her fley de Allah’tan meydana gelmifl oluyor” nitelemesini yapmaktad›r. Son cüm-
lede ise söz konusu bey’atin “r›zvan” bey’ati olarak isimlendirilmesini, “kulun ira-
desinin Allah’›n iradesinde bütünüyle yok olmas›” sebebine ba¤lamaktad›r. Bu iki
durumda da “fenâ fillah” makam›n›n büyük oranda s›n›r›n›n zorland›¤›, muhte-
melen afl›ld›¤› ve söz konusu yorumun “vahdet-i vücûd” boyutuna epeyce yaklafl-
t›¤› söylenebilir. Bu ise tamamen sufinin içinde bulundu¤u zevk halini yans›tan
bir durumdur. Ayr›ca Hüdâyî’nin bu türden yorumlar›nda büyük oranda ‹bn Ara-
bî’ye nispet edilen Tefsiru’l-Kur’âni’l-Kerîm isimli eserden yararlanm›fl olmas› ve
baz› ibareleri oldu¤u gibi aktarmas› da vurgulanmas› gereken ikinci önemli nok-
tad›r. Bu nakillerden Hüdâyî’nin bahsi geçen tefsiri, ‹bn Arabî’ye ait kabul etti¤i
sonucu da ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in Hüdâyî’nin “r›za” kavram›n› “kulun irade-
sinin, Allah’›n iradesinde fenâ (yok) olmas›d›r. Bu ise s›fatlar›n fenâ olmas›n›n ke-
mal derecesidir.” fleklindeki tan›m› bütünüyle ‹bn Arabî’den al›nmad›r.14
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Örnek 2:

Allah flöyle buyurdu: “De ki: E¤er Allah’› seviyorsan›z bana uyun ki, Allah da si-
zi sevsin...”15 fierî’at ehli flöyle dedi: “Allah’›n kulu sevmesi, dünyada muvaffa-
kiyetini dilemesi, ahirette ise mükafatland›rmas›d›r. Kulun Allah’› sevmesi ise
ibadete yönelmesi ve isyandan yüz çevirmesidir.” Hakîkat ehline göre “Allah’›n
kulu sevmesi, onu taraf›na yaklaflt›rmas›, kulun Allah’› sevmesi ise Allah’›n d›-
fl›ndakileri terketmesiyle gerçekleflir.” Buna göre kulun Allah’› sevmesi nâsûtî
(insânî) li¤in, lâhûtî (ilâhî) li¤in bekas›nda fânî olmas›yla; Allah’›n kulu sevme-
si ise lâhûtîli¤in, nâsûtîli¤in fenâs›nda beka bulmas›ylad›r. Ancak hakikatte Al-
lah nefsinin muhibbidir. Dolay›s›yla o hem seven hem sevilendir. Allah’›n “ve-
dûd” isminin ism-i fâil ve ism-i mef’ûl anlam›nda kullan›lmas› da buna iflaret et-
mektedir...16

Burada görüldü¤ü gibi Hüdâyî sevgiyi ifllerken sevginin iki yönüne dikkat çek-
mektedir. Birincisinde kulun Allah’› sevmesini; onun sonlu olan insânî özelli¤i-
nin sonsuz olan Yarat›c›n›n ebedîli¤inde yok olmas› fleklinde de¤erlendirmekte,
ikincisinde ise Allah’›n kulu sevmesini; O’nun ilahl›k vasf›n› insanl›¤›n sonlu
yap›s›nda sonsuz k›lmas› olarak yorumlamaktad›r ki bu iki durumda da zâhir
manay› bir hayli aflan derin ve aflk›n tasavvufî izahlar görülmektedir.

Örnek 3:

“... Allah güzel davrananlar› sever.”17 Allah onlar› hiçbir fleyle hesaba çekmez.
‹flaret ehlinden baz›s› flöyle dedi: “Gaybi imân ile fiillerin tevhîdine inanan ve
kendilerini eylemlerin perdelerinden ç›kar›p Hakk’›n fiillerini görmeye müsa-
it hale getiren amelleri do¤rultusunda ibadetler iflleyenlere; pay sahibi olduk-
lar›n› sand›klar› di¤er fiillerinden sak›nd›klar›, kendilerinden fiillerin sad›r ol-
mas›na Allah’a s›¤›nd›klar›, s›fatlar›n tevhîdine inand›klar›, kendilerini s›fat-
lar›n perdelerinden ç›kararak Allah’ta bütünüyle yok olmak suretiyle ilâhî s›-
fatlar›yla tecellilerini müflahede etmeye uygun hale getiren ameller iflledikleri
ve daha sonra da di¤er s›fatlar›ndan korunup Zât›n bizzât kendisinde “aynü’z-
zât” yok olmak suretiyle ve mutlak fenâ ile Allah’› varolufllar›na kalkan yap-
t›klar› ve “aynü’l-cem” makam›nda ayr›nt›l› müflahedeye, “beka ba’del-fenâ”
makam›nda da istikamete göre güzel davrand›klar› müddetçe s›k›nt› ve gaile
yoktur...”18

Hüdâyî bu örnekte “fiillerin tevhîdi” inan›fl›yla kullar›n fiillerin perdelerinden
kurtulup Hakk’›n fiillerini görebilecekleri, “s›fatlar›n tevhîdi” inanc›yla s›fatla-
r›n perdelerinden s›yr›larak kendilerinden geçmek suretiyle ilâhî s›fatlar›n te-
cellilerini müflahede edebileceklerini, daha sonra di¤er s›fatlar›ndan uzaklafl-
makla da bütünüyle benliklerini terkedip mutlak fenâya ulaflabileceklerini ifa-
de etmektedir. Tedrici bir flekilde makamlar› geçme sürecini izah eden Hüdâ-
yî’nin bu aflk›n yorumlar›nda büyük oranda ‹bn Arabî’den yararland›¤› görül-

mektedir.19
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III. Mutasavv›flar›n Kulland›¤› Hadislere Yer Vermesi

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin hadis ilmindeki de¤erini tart›fl›rken onun genel an-
lamda hadis kullan›m›nda titiz davrand›¤›n›, ço¤unlukla ele ald›¤› hadisleri sa-
hih hadis kaynaklar›ndan isim vermek suretiyle nakletti¤ini, zaman zaman ha-
dis usûlü aç›s›ndan de¤erlendirmelerde bulundu¤unu belirtmifltik. Ancak bü-
tün bunlara ra¤men Hüdâyî az da olsa tasavvuf ehlinin kulland›¤› hadislere20

yer vermektedir.
Örnek : 
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in flöyle buyurdu¤u nakledilmektedir: “Bu ümmetten k›rk
kifli Hz. ‹brahim (a.s.)’in, yedi kifli Hz. Mûsâ (a.s)’n›n, üç kifli Hz. Îsâ(a.s)’n›n ve
bir kifli de Hz. Muhammed (s.a.v.)’›n tabiat› üzerine olur.”21 Bu hadisi tasavvufî
yönden de¤erlendiren Ebû Osman Ma¤ribi (373/983) flöyle dedi: “Büdelâ k›rk,
evtâd yedi, hulefâ üç ve kutb bir tanedir. Kutb ümmetin imam› olup hepsini ta-
n›d›¤› halde hiç birisi onu tan›maz. Üç hulefâ, yedi evtâd ve k›rk büdelâ’y› tan›-
d›¤› halde onlar halifeleri tan›mazlar. Yedi evtâd, k›rk büdelây› tan›r, fakat di¤er
velilerden hiç kimse onlar› tan›maz. K›rklardan birisi eksildi¤inde velilerden bi-
ri onun yerine geçer. Yedilerden birisi eksildi¤inde k›rklardan biri onun yerine
geçer. Üçlerden biri eksildi¤inde yedilerden biri onun yerine geçer. Tek olan
kutb ölünce de yerine üçlerden biri geçer. Bu durum k›yamete dek bu flekilde ol-
maktad›r....”22

Örnek olarak sundu¤umuz bu hadis gerçekten tasavvuf ehli aras›nda çok mefl-
hurdur. Konunun üzerinde durulmas› ve dikkat çekilmesi gerekli olan yönü ise
mutasavv›flar›n bu hadis çerçevesinde gelifltirdikleri dünya görüflleridir. Ger-
çekten tasavvufî çevrelerde hâkim olan yayg›n kanaate göre dünya bu manevî li-
derlerden hiçbir zaman bofl bulunmamaktad›r. Daha da önemlisi her mürid ken-
di fleyhini bu makamlardan birisine yak›flt›rmak istemektedir.23

IV. Önemli Oranda Menk›belere Yer Vermesi

Azîz Mahmud Hüdâyî Tefsirinde di¤er tasavvuf ehlinin takip etti¤i metoda uya-
rak tasavvuf alan›ndaki görüfllerini ço¤unlukla menk›belerle süslemekte ve des-
teklemektedir.
Örnek : 
Ebû Bekir Verrâk’›n flöyle dedi¤i nakledilmektedir: “Biz dört fleyi dört fleyde ara-
d›k. Allah’›n r›zas›n› Allah’a itaat etmede, r›zk›n geniflli¤ini duha namaz›nda,
dinin korunmas›n› dilin muhafazas›nda ve kabrin nurunu da gece namaz›nda
bulduk....”24

Hüdâyî’nin tefsirinde nass›n zâhiri ile gerçekten uyumlu olan ve dini yaflant›y›
teflvik edici yönleri bulunan bu türden menkibeler ço¤unluktayken, söz konusu
tefsirde tasavvuf ehlinin içinde bulundu¤u hali yans›tan ve nass›n zâhiriyle ba¤-
daflt›r›lmas› kolay olmayan menk›beler de bulunmaktad›r.25

81

.



V. Her Konunun Sonunda Dua ve Nasihat Etmesi 

Azîz Mahmud Hüdâyî tefsirinde her bölümün sonunda sözünü konu ile yak›n-
dan alakal› bir dua ve nasihat ile bitirmeye özen göstermektedir. Hüdâyî’nin tef-
sirinde bu türden ö¤ütler bir va’z kitab› oluflturacak kadar bir yekun tutmakta-
d›r.

Örnek : 

.... Buna göre inanan insan›n Allah’›n fazl›yla kurtulufla ermesi için her halükar-
da tâat ve ibadetin (bütün) çeflitlerine sar›lmas›, dünyan›n geçici lezzetler ve
zevklerini terketmesi, nefse muhalefet etmesi ve fleytan›n vesveselerinden uzak
durmas› gerekmektedir. E¤er sen “fleytan›n vesveselerinden uzak kalmak nas›l
mümkün olabilir” diye sorarsan ben flöyle derim: “Bu ancak fler’î fler’îfe uymak-
la mümkün olabilir. Çünkü gere¤ine göre amel etti¤inde fler’î fler’îf seni fleytan-
dan korur. fieytan ve nefisten kurtulmay› sa¤layan amellerin asl› Allah’›n da
“...Muhakkak namaz kötü ve i¤renç fleylerden al›koyar. Elbette Allah’› anmak en
büyük (ibadet)tir...”26 âyetinde ifade etti¤i gibi O’nu zikretmektir. Öyleyse Al-
lah’› an ki, O’nun d›fl›ndakilerden kurtulas›n...27

Mutasavv›flar›n her f›rsatta flerî’ata ba¤l› yaflamay› vurgulamalar›28 aç›s›ndan bu
örnek dikkat çekicidir. Gerçekten Hüdâyî bu örnekte de görüldü¤ü gibi tefsirin-
de sürekli flerî’at ölçütlerine göre hareket etmeyi tavsiye etmekte ve bu konuda
dua etmeyi de elden b›rakmamaktad›r. Ancak bununla beraber Hüdâyî’nin fle-
rî’atin zâhirîne göre anlafl›lmas› güç olan yorumlara zaman zaman baflvurdu¤u-
nu da belirtmek isteriz...29

VI. Tasavvufî S›rlar›n Herkese Verilmemesi Gerekti¤ini 
Belirtmesi

Hüdâyî tasavvufî bilginin hakk›n› ödeyemeyeceklerini düflündü¤ü genel halk
y›¤›nlar›n›n, tasavvufî s›rlarla bilgilendirilmemeleri gere¤ine inanmaktad›r. Ni-
tekim bu düflüncesini tefsirinde birkaç yerde aç›kça ifade etmektedir.

Örnek :

Sonra iyi bilmifl ol ki Allah Te’âlâ’n›n “...mallar›n›z› akl› ermezlere verme-
yin...”30 sözünde, ilimlerdeki bilgilerin ve vehbe dayal› s›r hazinelerinin avam
tabakadan ehil olmayanlara zikredilmemesi gerekti¤ine bir iflaret vard›r. fiöyle
bir hikâye nakledilmektedir: Baz› büyükler bir velinin kerametlerini anlatt›lar.
Bir k›s›m dinleyiciler, baflka bir mecliste bunlar› anlat›nca bir adam inkâr etti.
Ancak iflin hakîkatini anlay›nca flöyle dedi: Me¤er tavuk çarfl›s›nda deve sat›l-
mazm›fl! Avam k›sm›, ak›llar›n›n almad›¤› bir fleyi duyduklar›nda kabul etmi-
yorlar...31

Bu örnekte görüldü¤ü gibi Hüdâyî aç›k bir dille vehbi bilgilerin ve tasavvufî ilim-
lerin ehil olmayanlara verilmemesi gerekti¤ini düflünmektedir. Aksi takdirde fay-
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dal› olaca¤› yerde zararl› hale gelebilir. Ancak söz konusu âyetten böyle bir iflârî
yorumun ç›kar›lmas› gerçekten s›k›nt›l›d›r. Çünkü âyetin siyak-sibak› ve anlam
alan› göz önünde bulunduruldu¤unda, âyette geçen “sefihler/akl› ermezler”den
maksad›n faydal›y› ve zararl›y› birbirinden ay›rabilecek k›vama gelmemifl olan ve
velisi taraf›ndan idare edilen yetimler oldu¤u anlafl›lmaktad›r. “Sefihler” sözcü-
¤ünün bu anlam alan›ndan al›n›p, tasavvufî bilgiyi almaya kabiliyeti olmayan
bilgisizler için kullan›lmas›, çok da kabul edilebilir gibi de¤ildir.

VII. Harf ve Rakamlara Yaklafl›m› 

Baz› mutasavv›flarda oldu¤u gibi Hüdâyî de harf ve rakamlardan baz› iflaretle-
rin elde edilebilece¤ini32 düflünmektedir. Ancak bununla beraber Hüdâyî bu ko-
nuda çok fazla afl›r›ya gitmemekte ve tefsirinde sadece bir yerde zâhir mana ile
bir araya getirilmesi mümkün olan iflaretin var oldu¤unu ifade etmektedir. 

Örnek :

...Baz› iflaret ehli dedi ki: “Kadir gecesi” terkibini oluflturan harflerin say›s› 9
olup bu kal›p, içinde yer ald›¤› Kadir sûresinde üç defa tekrar edilmektedir. Do-
lay›s›yla bu harflerin yekunu 27 olup kadir gecesinin içinde bulundu¤u geceye
iflaret etmektedir. Di¤er bir k›s›m iflaret ehli de flöyle dedi: “Kadir sûresinde bu-
lunan kelimelerin say›s› 30’dur. Kadir gecesine ba¤lanan zamir i ise 27. s›-
radad›r. Bundan anlafl›l›yor ki, kadir gecesi Ramazan ay›n›n 27. gecesidir...”33

Bu örnekte kadir gecesinin bin aydan daha hay›rl› oldu¤undan söz eden Kadir
sûresinden hareketle, Kadir gecesinin Ramazan ay›n›n kaç›nc› gecesi oldu¤u
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iflaretlerle belirlenmeye çal›fl›lmaktad›r. Birinci durumda Kadir gecesinin harf-
lerinin say›s›n›n üç ile çarp›m›ndan, ikinci durumda ise Kadir sûresindeki keli-
melerin say›s›ndan kadir gecesinin 27. gece oldu¤u sonucuna var›lmaktad›r.

C. AZÎZ MAHMUD HÜDÂYÎ’N‹N NEFÂ‹SÜ’L-MECÂL‹S’TE
‹fiLED‹⁄‹ BAZI TASAVVUFÎ KONULAR

Azîz Mahmud Hüdâyî Nefâisü’l-Mecâlis’in de¤iflik yerlerinde tasavvufun ana
konular› hakk›nda genifl izahlarda bulunmaktad›r. Bilindi¤i üzere Hüdâyî’nin
tefsiri bafltan sona Kur’ân’›n bütün âyetlerini kapsamamakta221 sadece müfessi-
rin bak›fl aç›s›na göre tasavvuf ile iliflkilendirilen âyetlerin tefsirini ihtiva etmek-
tedir. Bu bak›mdan Nefâisü’l-Mecâlis’te aç›klanan tasavvufî konular, sûrelerde
tefsir edilen âyetlerin içeri¤ine göre da¤›lm›fl olup belirli bir tertib takip etme-
mektedir. Bunun için Hüdâyî’nin ayn› konuyu bazen k›sa, bazen uzun olmak
üzere tefsirinin farkl› yerlerinde ele ald›¤› görülebilmektedir.
Biz burada Hüdâyî’nin tefsirinde de¤indi¤i bütün tasavvufî konular› incelemeye-
ce¤iz. Çünkü müfessirin bu eserinde az veya çok hakk›nda izahatta bulunmad›¤›
tasavvuf konusu hemen hemen yok gibidir. Böyle bir yaklafl›m, bizim hem amac›-
m›z› hem de plan›m›z› aflacakt›r. Zira bizim maksad›m›z Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Me-
câlis’te en çok iflledi¤i konularla onun tasavvufî yaklafl›mlar›n› belirlemektir. Do-
lay›s›yla buradaki alt bafll›klar› belirlerken bir yönden Hüdâyî’nin hakk›nda en
çok aç›klamalarda bulundu¤u tasavvvufun ana konular›ndan, di¤er yönden de
Hüdâyî’nin tasavvufî e¤ilimini belirleyen hususlardan olmas›na özen gösterdik.

I. Tefsir ve Te’vîl

Kendileriyle eflyân›n nitelendirildi¤i kavramlar mana, tefsir ve te’vîl olmak üze-
re üçtür. Bunlar flekil itibariyle farkl› olsalar da, kendilerinden kastedilen fley
birbirine yak›nd›r.35

“Fesere” veya “sefere” kökünden gelen “tefsir” lügatte ortaya ç›karmak, bir fleyi
aç›klamak ve üzeri örtülü olan› açmak gibi anlamlara gelmektedir.36 “Tefsir” ke-
limesinin dildeki asl›, doktorlar›n hastal›¤› teflhis ve tedavi için tetkik ettikleri
az su (bevl) anlam›na gelen “tefsiretün” sözcü¤ünün mastar›d›r.37 Doktor suyu
tetkik etmek sûretiyle hastal›¤›n illetini ortaya ç›kard›¤› gibi müfessir de âyetin
durumunu, k›ssas›n›, manas›n› ve inifl sebebini beyân eder.38 “Tefsir” sözcü¤ü-
nün ›st›lahtaki anlam› ise âyetin iniflini, içinde geçti¤i sûreyi, ilintili oldu¤u k›s-
say›, âyette söz konusu olan iflaretleri, mekkîsini-medenîsini, muhkemini-müte-
flâbihini, nasihini-mensûhunu, hâss›n›-âmm›n›, mutlak›n›-mukayyedini, müc-
melini-müfesserini, helalini-haram›n›, va’dini-va’îdini, emrini-nehyini ve ibret-
lerini-misâllerini ö¤reten ilimdir.39 Bu tarife bak›ld›¤›nda gerçekten bunda re’y
ve yorumun etkin olmad›¤› anlafl›l›r.
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“Evl” kökünden türeyen “te’vîl” kelimesi, sözlükte döndürmek40 ve bir fleyi va-
raca¤› menzile ulaflt›rmak anlam›na gelmektedir.41 Ist›lahta ise lafz› zâhir mana-
s›ndan al›p kitap ve sünnete uygunluk arzeden di¤er muhtemel bir manaya gö-
türmektir.42

“Tefsir” sözcü¤ünün “te’vîl”den daha genel oldu¤u, birincisi genelde laf›zlarda
kullan›l›rken ikincisinin ço¤unlukla manalarda kullan›ld›¤›, yine “te’vîl” ço¤un-
lukla ilâhîyat kitaplar›nda kullan›ld›¤› halde “tefsir”in ilâhiyat ve ilâhiyat d›fl›
kitaplarda kullan›ld›¤› belirtilmektedir.43

fiimdi Hüdâyî’nin “tefsir” ve “te’vîl” sözcüklerini hangi anlamda kulland›¤›n›
görelim.
Örnek :
Allah flöyle buyurdu. “Gö¤ü, yeri ve ikisi aras›ndakileri bofl yere yaratmad›k.”
Hikmetsiz bofl bir yaratma ile (yaratmad›k). Yaratman›n bofl yere ve tesadüf ese-
ri oldu¤unu ileri süren “bu (düflünce), inkâr edenlerin kuruntusudur.” Kainat›n
bofl bir tesadüf eseri oldu¤unu sanmalar›ndan ötürü “ateflten vay hallerine o
nankörlerin!”44 “Yoksa biz, inan›p iyi ifller yapanlar›, yeryüzünde bozgunculuk
yapanlarla bir mi tutaca¤›z! Yoksa korunanlar› yoldan ç›kanlar gibi mi tutaca-
¤›z?”45 Buradaki soru edat› inkâr içindir. Allah önce inanan ve inanmayanlar›n
bir olmayaca¤›n›, akabinde de takvâ sahipleri ile zevk sahiplerinin de bir olma-
yaca¤›n› belirtmektedir. “Sana (bu) mübarek Kitab› indirdik ki” âyetin bu cüm-
lesinde geçen sözcü¤ü hal olmak üzere üstün ile okunmufltur. “âyetlerini
düflünsünler” yine âyetin bu k›sm›nda “te” harfi “dal” harfiyle birlefltirilmifltir,
yani manalar›nda tefekkür etsinler “ve sa¤duyu sahipleri ö¤üt als›nlar.”46 fiüphe
kusurundan ar›nm›fl ak›l sahipleri (ö¤üt als›nlar diye). Âyetlerin “tefsir” ciheti
böyledir. “Te’vîl” yönü ise flu flekildedir: “Âyette geçen “bat›l” dan maksat, ken-
disinde hakk›n bulunmad›¤› fleydir. Halbuki Allah eflyây› kendi flekillerinde giz-
lenmifl hak varl›k olarak yaratm›flt›r. Eflyâ kendileriyle kaim de¤iller ve yarat›c›
olmaks›z›n varl›klar› düflünülemez. Gerçek böyle oldu¤u halde varl›klar›n bofl
yere yarat›lm›fl oldu¤u nas›l düflünülebilir? Bunun bofl yere oldu¤unu iddia et-
mek varl›¤›n d›fl görüntülerine aldanan ve haktan gözleri kapananlar›n sanma-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir. Gerçe¤i görmemelerinden ötürü atefli hakedenle-
rin vay hallerine! Acaba biz mevcudat›n görüntülerinde Yarat›c›n›n cemalini
görerek imân eden ve O’nun isimlerinin tecellisi olan salih amelleri iflleyenleri,
tabiatlar› gere¤i kötü nefis s›fatlar› ile muttas›f olmalar›ndan dolay› kötü ifller
yapan ifsat ediciler ve (hakk›n cemalinin kendilerine) görünmedi¤i kimseler gi-
bi mi yapaca¤›z? Veya nefsin kötü s›fatlar›ndan uzak durup korunanlar›, ifllerin-
de fleytânî ve nefsânî giysilere bürünen günahkârlar gibi mi yapaca¤›z? Onlar
nefis makam›nda bulunduklar› sürece Yarat›c›n›n âyetlerini aklî nazarla düflün-
me neticesinde nefsin s›fatlar›na tabi olmaktan kurtulsunlar ve yaratman›n d›fl
kabu¤undan ar›nm›fl gerçekler erbab› da, f›trî tevhîdi ve ilk söz verme halini ha-
t›rlas›nlar...”47

Bu örnekte görüldü¤ü gibi Hüdâyî Sad sûresinin 27, 28 ve 29. âyetlerini önce “tef-
sir” diye isimlendirerek laf›z ve dil yönünden izaha çal›flmaktad›r. Akabinde



“te’vîl” kavram›n› kullanarak söz konusu âyetlerin tasavvufî aç›dan yorumunu ve
de¤erlendirmesini yapmaktad›r. Demek ki Hüdâyî’nin “te’vîl”den kast›, âyetlerin
tasavvufî yönden yorumundan ibarettir. Hüdâyî’nin bu âyetlerden hareketle sund-
¤u bu netice genel anlam›yla Kur’ân ve sünnetin ruhuyla çeliflmemektedir. Ancak
bu âyetlerin laf›zlar›ndan böyle bir ç›karsaman›n yöntem olarak de¤erinin tart›fl›l-
mas› gere¤i muhakkakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda “ehl-i sünnet”in, “mu’tezile”nin
te’vîlini hem delil, hem de medlulde hatal› kabul etti¤i halde, “mutasavv›f”›n te’vî-
lini sadece delilde hatal› kabul etmesi kanaatimizce çok anlaml›d›r.48 Ayr›ca Hü-
dâyî’nin te’vîl diye nitelendirdi¤i iflârî yorumu, büyük oranda ‹bn Arabî’den çok
az bir de¤ifliklikle almas›, üzerinde durulmas› gereken di¤er bir husustur.

II. Zâhir-Bât›n

Kur’ân’›n zâhir ve bât›n manas›n›n oldu¤u hususunda âlimler aras›nda ittifaka
yak›n bir görüfl birli¤i vard›r. Sadece nass›n bât›n anlam›n› kabul edip zâhir an-
lam›n› te’vîl edenlere bât›nî denir. ‹slâm’›n emir ve yasaklar›n›n vaz’›nda bir çok
hikmetler bulundu¤unu var sayan mutasavv›flar, dinin kurallar›n›n iç yüzünü
bilme yolunda yo¤un bir çaban›n içine girmifller ve bundan dolay› kendilerine
“bât›n ehli” demifllerdir.49 Ancak flerî’at›n iç yüzü fleklinde isimlendirilen bu hu-
suslar, zâhir ilimle de¤il, Allah’a tam teslim olma sonucu bilinebilirler. Dolay›-
s›yla bu bilgi ve bu bilgiyi bilenler gizlidir.50

Hüdâyî tefsirinin muhtelif yerlerinde zâhir ve bât›n terimlerini kullanmaktad›r.
Bu kavramlar› bazen zâhir ilmi-bât›n ilmi, bazen ibadetin zâhir yönü-bât›n yö-
nü, bazen de ehl-i zâhir ve ehl-i bât›n gibi farkl› yönlerden ele almaktad›r.51

Konu ile alakal› birkaç örnek verelim:

Örnek 1:

Bilmifl ol ki ilimler ya âdâba ta’alluk eden fayda sa¤layan k›s›md›r ki bunlar,
kuvvet ilimleridir veya ahlak ve ahirete taalluk eden fler’î k›s›md›r ki bunlar da

86

.

Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesinin allemleri 



87

.

nefis ilimleridir. Baflka bir tasnife göre ilimler ya s›fatlarla ilgili yakînî ve külli-
dir ki bu da aklî ve keflfe dayal› olabilir. Bu iki ilim çeflidi, kalbin ve s›rr›n gay-
b›ndand›r. Veya ilimler ilâhî tecellilere dayal› (yan›lma ihtimali bulunmayan)
hakîkîdir ki, bu ilim çeflidi ruhun gayb›ndand›r. Veya ilimler aflklara ve vuslat-
lara yönelik lezzet verici ve zevkidir ki bu k›s›m hafiyy(gizlin)in gayb›ndand›r.
‹limlerin son çeflidi ise gaybler (bilinmezler)in gayb›ndan olan hakîkî k›sm›-
d›r...52

Hüdâyî ilimlerin bu tasnifini “...De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..”53

âyetini tefsir ederken yapmaktad›r. Müellifin ilimlerle ilgili yapt›¤› tasnif ve bu
tasnifte kulland›¤› terimler baz› k›saltma ve cümlelerde kullan›lan baz› sözcük-
lerin yap›lar›n›n de¤ifltirilmesiyle bütünüyle ‹bn Arabî’ye dayanmaktad›r.54

Örnek 2:

Bilmifl ol ki yukar›daki âyet55 ilâhî ilimlerde zâhir ilmin yeterli olmad›¤›na, ger-
çek hedefe vas›l olmak için tevhîd (birleme) mesle¤inde ve fenâ (bât›n) ilminde
sülûk etmenin gereklili¤ine, gizlenmesi gerekli olan ilâhî s›rlardan olmamas› ha-
linde, âlimin bilgisini, gizlememesinin flart oldu¤una ve bütün ifllerde mâsivâ
(Allah’›n d›fl›ndaki bütün eflyâ) dan yüz çevirip Allah’a ba¤lanmak suretiyle dö-
nüflün yine O’na oldu¤una iflaret etmektedir. Bu da Allah’› kalbî (bât›n), kâlibî
(zâhir) ve mâlî ibadetlerle birlemek sûretiyle gerçekleflir. Allah’›n kullar›na uy-
malar›n› emretti¤i do¤ru yol ve gerçek din de budur...56

Bu örnekte Hüdâyî gerçe¤i yakalamak için zâhir ilmin yan›nda bât›n ilminin de
gerekli oldu¤unu aksi takdirde marifetullah› elde etmenin mümkün olmad›¤›n›
vurgulamaktad›r. Akabinde tasavvufî s›rlar›n umûma verilmemesinin flart oldu-
¤una inand›¤›n› bildi¤imiz müellif57 âlimin bu türden bilginin d›fl›ndaki bilgisi-
ni halktan sak›nmamas›n›n lüzumunu belirtmekte ve kulun ancak zâhir ve bâ-
t›n bütün ibadetleri Allah’a tahsîs etmek suretiyle ilâhî s›rlara mazhar olabilece-
¤ini ifade etmektedir.58

III. fierî’at, Tarîkat ve Hakîkat

fierî’at, kullu¤un gere¤ine göre yaflamay› düstur edinmek veya dinin aç›k yolu-
na ba¤lanmakt›r. Tarîkat, manevî mertebelere yükselme ve dünyevi zevklerden
ar›nma gibi sülûk ehline mahsus olan bir yaflam tarz›d›r.59 Hakîkat ise kainatta
rubûbiyyeti müflahede etmektir. Buna göre flerî’at Allah’›n kula olan emirlerini,
hakîkat ise O’nun kainat ile ilgili tasarrufunu ve iradesini bildirir. Dolay›s›yla
Allah’a ibadet etmek flerî’at, O’nu müflahede etmek ise hakîkattir.60

Hüdâyî flerî’at, tarîkat ve hakîkatin tarifini yapmaks›z›n bunlar›n kuldaki yans›-
malar›n› belirtmekle yetinir. 

Örnek :

Bilmifl ol ki flerî’at ehli flöyle dediler: “Allah’›n kulu sevmesi; dünyada ona hidâ-
yet ve baflar› dilemesi, ahirette de bol ecir ve büyük müfakatla ödüllendirmesi-
dir. Kulun Allah’› sevmesi ise ibadete yönelmesi ve günah ifllemekten uzak dur-



mas›d›r.” Tarîkat ehli ise flöyle dedi: “Allah’›n kulu sevmesi, onu kendine yak-
laflt›rmas›, kulun Allah’› sevmesi ise mâsivâ (Allah’›n d›fl›ndaki bütün eflyâ)y›
O’nun için terketmesidir.” Hakîkat erbab› da flöyle dedi: “Allah’›n sevgisi kadim,
kulunki ise hâdis; yani sonradand›r.” Ne zaman “...Allah onlar› seviyor...”61 âye-
tinin ifade etti¤i anlam›n par›lt›lar›ndan nurlar oluflsa, kuldaki fânî (geçici) var-
l›k erime ve yok olma mertebesine iner ve daha sonra “...Onlar O’nu seviyor...”62

âyetinin gerektirdi¤i yard›m ve rahmet kanatlar›n› açar. Böylece kulun, Allah’›
sevmesiyle kul için beka ve sahv63 hali meydana gelir ki bu durum nâsûtî (befle-
rî) li¤in, lâhûtîli (tanr›l›) ¤in bekas›nda yok olmas›d›r. Allah’›n kulu sevmesi ise
lâhûtîli¤in, nasuhitili¤in fenâs›nda bâkî kalmas›d›r.64

Bu örnekte Hüdâyî flerî’at, tarîkat ve hakîkat erbab›n›n yaklafl›m›na uygun olarak
Allah’›n kulu sevmesi ve kulun Allah’› sevmesinin nas›l yorumland›¤›n› aç›kla-
makta ve “...O, onlar› sever. Onlar da O’nu sever...” âyetinin birinci cümlesinin
tanr›l›¤›n beflerîli¤in geçicili¤inde ebedîleflmesi, ikinci cümlesinin ise beflerîli¤in
tanr›l›¤›n bekas›nda yok olmas›na iflaret etti¤ini belirtmektedir. Görüldü¤ü gibi
burada flerî’at, tarîkat ve hakîkat›n tarifinden ziyade sevgi ba¤lam›nda bu yollar-
da sülûk edenlere göre kuldaki yans›mas›n›n niteli¤i üzerinde durulmaktad›r.65

IV. Sülûk ve Mertebeleri

Sülûk; yola gitmek, sâlik ise yolcu demektir.66 Tasavvuf ehline göre sülûk, Allah’a
ulaflmaya kabiliyet kazanmak için güzel ahlak sahibi olmaya çal›flmaktan ibaret-
tir.67 Kâflânî (730/1330) sülûkü “Allah’›n cemalinin tecellisi için kalb evini a¤yar-
dan temizlemek” fleklinde tan›mlarken, sâliki de “Allah’a yürüyen ve seyr-u sülûk
müddetince murad ve mürid aras›n› bulan kimse” olarak tan›tmaktad›r.68

Sûfîler kötü huylar› b›rak›p, gerçe¤e ve birli¤in s›rr›na varmak için bir mürflide,
bir fleyh-i kâmile bir büyü¤e uyarak ve ba¤lanarak belirli bir flekilde mücadele
ve mücahedeye girerler. Buna sülûk denir. Sâlik de bu yola giren kimsedir.69

Hüdâyî de tefsirinin muhtelif yerlerinde özellikle Allah’a ve Hz. Peygam-
ber(as)’a itaati emreden âyeti kerîmelerin tefsirinde, kulun Allah’a gerekti¤i fle-
kilde ibadet edebilmesi için bir tasavvuf büyü¤üne ve bir fleyhe ba¤lanmas›n›n
flart oldu¤unu vurgulamaktad›r. Böylece fleyh-i kâmil’in kontrolünde seyr-u sü-
lûkune devam eden sûfî, manevî derecelere vas›l olabilecektir.70

Hüdâyî sülûk mertebelerini ibadet ba¤lam›nda de¤erlendirmekte ve hangi ma-
kam ve mertebede hangi ibadet fleklinin gerekli oldu¤unu izah etmektedir.
Örnek 1:

Allah flöyle buyurdu: “Ey inananlar, Allah’› çok an›n...”71 Allah’› lay›k oldu¤u
vechiyle tenzih edin, tesbih edin, tekli¤ini hayk›r›n ve O’na hamd edin. Bu, nefs
makam›nda dil, kalb mak›mnda huzur, s›rr makam›nda yakar›fl, ruh makam›n-
da müflahede, hafiyy mak›m›nda vuslat, zât makam›nda ise fenâ iledir....72

Bu örnekte görüldü¤ü gibi Hüdâyî nefs, kalb, s›r, ruh, hafiyy ve zât makamlar›nda
zikrin fleklini, Allah’› çokça anmay› emreden Ahzâb 41’in tefsirinde aç›klamaktad›r. 
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Örnek 2:

Allah flöyle buyurdu: “Kitaptan sana vahyedileni oku...” Âyette geçen Kitap’tan
maksat, Kur’ân’d›r. Kur’ân’› oku ki tilavetiyle Allah’a yaklaflas›n, gere¤iyle amel
edesin ve s›rlar›na muttali olas›n. “ve namaz› da k›l, çünkü namaz kötülükler-
den al›koyar...”73 Yani namaz›n çirkin fleylerden ve kötülüklerden kifliyi vazge-
çirmesi onun flan›ndand›r... Bilmifl ol ki namaz›n mertebeleri vard›r. Bedenin
namaz›, namazda bilinen rükunleri yerine getirmektir. Nefsin namaz› ise huflu
ve korku-ümit üzere tuma’nine iledir. Kalbin namaz›, huzur ve mürakebe; s›rr›n
namaz›, yakar›fl ve mükaleme; ruhun namaz›, müflahede ve muayene; hafiyy na-
maz›, münâ’at ve hofl görü iledir. Yedinci makam›n ise namaz› yoktur. Çünkü
bu fenâ (yokolufl) ve vahdet (birlik) in kendisindeki sade sevgi makam›d›r. Do-
lay›s›yla flekli namaz›n sona ermesi, yakîn flekli olan ölümün ortaya ç›kmas›yla-
d›r...74

Hüdâyî’nin Ankebût sûresinin 45. âyetin tefsirindeki yorumu, ‹bn Arabî’ye nis-
bet edilen Kur’ân tefsirindeki de¤erlendirme ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda gerçekten
arada büyük benzerlikten öte iki tefsirdeki ibarenin az de¤iflikliklerle birbirinin
ayn› oldu¤u görülmektedir. Buna göre Hüdâyî’nin bu âyet hakk›ndaki yorumu
‹bn Arabî’den ald›¤› ve onun konu ile ilgili görüfllerine kat›ld›¤› veya en az›ndan
de¤er verdi¤i söylenebilir.75

V. Nefis ve Mertebeleri

Nefis lügatte bir fleyin varl›¤› ve kendisi demektir.76 Tasavvuf ehli nefis terimi-
ni kullan›rken bununla ne bir fleyin vücûd ve varl›¤›n›, ne de vaz’ olunmufl ka-
l›b› ve cismi kastederler. Sûfîlerin muhakkik olanlar›na göre bu sözcükten mak-
sat, kulun kötü vas›flar› ile yerilen huy ve fiilleridir.77

Nefis ile mücadele ve ona muhalefet etmek bütün ibadetlerin bafl› ve tüm mü-
cahedelerin kemali kabul edilmifltir.78 Kul, Allah›n r›zas›n› ve yarl›¤amas›n›
umarak Allah’a yönelirse, Hakk onun kalbine yakînin nurunu yerlefltirir, nefsi-
ne muhalefet etmede ona destek verir ve nefsinin istek ve arzular›n› ona sevdir-
mez. Bundan böyle nefsin sap›kl›k kalesinin temelini y›kmas›, hevas›n›n deni-
zinden geçmesi ve Hakk’la ünsiyet bahçesinin bulundu¤u kalbin cennetlerine
girmesi için Allah kula nefs-i emmârenin kap›s›n› aralar.79

Hüdâyî tefsirinde genelde nefisle mücahede etmenin gere¤ini vurgulamakta, ku-
lun nefse muhalefetle tasavvufî mertebelere yükselebilece¤ini aksi takdirde ge-
rilemenin söz konusu olaca¤›n› belirtmektedir.
Örnek :
Allah flöyle buyurdu: “Ben nefsimi temize ç›karmam. Çünkü nefis daima kötü-
lü¤ü emredicidir.” Yani nefsin bu özelli¤i tabii yap›s› itibariyledir. “Me¤er Rab-
bimin esirgedi¤i bir nefis ola.” Âyette geçen ve cemâdât (yani ak›ll› olmayan ya-
rat›klar için kullan›lan) edat›n›n, (ak›ll›lar için kullan›lan) edat› anla-
m›nda oldu¤u söylenmifltir. Baflka bir görüfle göre ise nefisteki cehalet boyutu-
nun öne ç›kmas› nedeniyle ak›ll›lar s›n›f›ndan ç›kar›lm›fl ve ak›ls›zlar için kul-
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lan›lan edat› ona ›tlak olunmufltur. “Rabbim, ba¤›fllayand›r, esirgeyen-
dir”80... Bilmifl ol ki nefis kötülü¤ü emredici (emmâre) özellikte yarat›lm›flt›r. Fa-
kat Rabbi ona ac›y›nca ve ona yard›m bak›fl› ile bak›nca, onu beflerî s›fatlar›n ka-
ranl›klar›ndan ç›kar›r. Çünkü hidâyet sabah› do¤unca, kalbin ufuklar›n› ayd›n-
lat›r. Böylece nefis levm edici (levvâme) makam›na yükselir ve yapt›klar›ndan
piflmanl›k duyar. Allah da onun tevbesini kabul eder. Çünkü levm etme ve ken-
disini kötüleme ayn› zamanda tevbedir. Sonra yard›m günefli do¤unca nefis, lev-
vâme makam›ndan mülhime makam›na yükselir. “Rabbi ona bozuklu¤unu ve
korunmas›n› (isyan›n› ve itaatini) ilham eder.”81 Sonra günefl ortalay›nca ve yer-
yüzü Rabbinin nuruyla ayd›nlan›nca nefis mutmainne makam›na yükselir ve
“raz› edici ve raz› edilmifl olarak Rabbine dön!”82 hitâb›na haz›r hale gelir...83

Burada Hüdâyî nefsin emmâre, levvâme, mülhime ve mutmainne mertebelerini
ve her mertebedeki tasavvufî halin ne flekilde olufltu¤unu baz› iflaretlerden ve
âyetlerin tasavvufî yorumlar›ndan hareketle izah etmektedir. Bu örnekteki anla-
t›mda kullan›lan tasavvufî terimlerin seçimi ve tercihinde müellifin kendisin-
den önceki tasavvuf ehlinden özellikle de ‹bn Arabî’den etkilendi¤i görülmekte-
dir. Nefis hakk›nda müfessirimiz tefsirinin bir çok yerinde izahlarda bulundu-
¤u halde yukar›da verdi¤imiz örne¤in onun konu hakk›ndaki yaklafl›m›n› bütü-
nüyle yans›tt›¤›n› düflündü¤ümüzden bununla yetiniyoruz.84

VI. Takvâ

Lügatte korkma, sak›nma, kayg›lanma vb. anlamlara gelmektedir.85 Ist›lahta ise
takvâ ibadette ihlas ve samimiyet, günahta ise terk etmek ve korunmak anlam›n-
da kullan›lmaktad›r. Yine takvân›n Allah d›fl›ndaki her fleyden yüz çevirmek, di-
nin kurallar›n› koruyup çi¤nememek, Allah’tan uzaklaflt›ran bütün eflyâdan
uzak durmak, nefsin arzular›na s›n›r koymak, Allah’›n d›fl›nda nefsinde bir fley
görmemek, kendisini hiçbir kimseden üstün düflünmemek ve Hz. Peygam-
ber(as)’a uymak gibi birbirine yak›n mânalara geldi¤i belirtilmektedir.86

Takvâ bütün iyilikleri ve faziletleri kendinde toplayan bir haslettir. Takvân›n
hakîkati, Allah’a itaat ederek azab›ndan sak›nmakt›r. Takvâ’n›n asl› önce flirk-
ten, sonra kötü ve günah olan fiillerden, daha sonra günah olmas› ihtimali olan
flüpheli fleylerden uzak durmak ve en sonunda da gereksiz ve fuzuli olan fleyler-
den bütünüyle vazgeçmektir.87

Hüdâyî Nefâisü’l-Mecâlis’in muhtelif yerlerinde takvâ hakk›nda aç›klamalarda
bulunmakta ve yeri geldikçe insanlar› takvâya sar›lma konusunda uyarmaktad›r.

Örnek 1:

Dinin ›st›lah›nda takvâ, nefsi ahirette ona zarar verecek fleylerden korumakt›r.
Takvân›n üç mertebesi vard›r. Birinci mertebe, flirkten teberrî etmek suretiyle
ebedî azaptan korunmakt›r. “...Onlar› takvâ kelimesine ba¤lad›...”88 âyetinde
takvâ sözcü¤ü bu anlamdad›r. ‹kinci mertebe, günah olan her fleyden kaç›nmak-
t›r. Takvâ isminden anlafl›lan mana budur. Ayn› zamanda “E¤er Kitap ehli ina-
n›p (Allah’›n azab›ndan) korunsalard›, onlar›n kötülüklerinden vazgeçerdik...”89
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âyetindeki takvâ da bu anlamdad›r. Üçüncü mertebe ise kalbi Allah’tan uzaklafl-
t›ran her fleyden yüz çevirmektir. Allah’›n “...Allah’tan, O’na yarafl›r biçimde
korkun...”90 sözü ile istenen hakîkî takvâ budur...91

Burada Hüdâyî, takvân›n ›st›lahi anlam› üzerinde durmakta ve âyetlerden yarar-
lanarak takvân›n teorik yönden mertebelerini izah etmektedir. 

Örnek 2:

Bilmifl ol ki takvâ zarar veren fleylerden nefsi korumakt›r. Takvân›n birkaç mer-
tebesi vard›r. Birinci mertebe, avam›n takvâs›d›r ki bu, fler’î s›n›rlar›n afl›lmay›p
konunmas›ylad›r. Çünkü avam tabakas› buna riâyet etmekle cennete girer ve
ateflten kurtulur. ‹kinci mertebe havâss›n takvâs›d›r ki bu, dini kurallar›n korun-
mas›ndan sonra yerilen ve zemmedilen özelliklerinden nefsi temizlemektir.
Çünkü havâs çeflitli makamlara vas›l olmak için riyazât ve mücahedeye özen
gösterirler. Üçüncü mertebe ise ehassu’l-havass (manevî yönden en üst mertebe-
de olanlar)›n takvâs›d›r ki bu da kalbi mâsivâ (Allah’›n d›fl›ndaki bütün eflyâ)
dan ar›nd›rmakt›r. Takvân›n en yüksek mertebesi budur. O halde mü’mine ya-
raflan, takvâ ile nefsini ateflten korumas›d›r. Çünkü takvâ en hay›rl› az›k, mütta-
kî ise kullar›n en iyisidir...92

Bu örnekte de Hüdâyî takvân›n bundan önceki örnekteki tarifine benzer bir ta-
n›m› yapt›ktan sonra bu sefer baflka bir aç›dan takvân›n k›s›mlar› ve mertebele-
ri üzerinde durmakta ve hangi mertebenin pratikte hangi kesimlere tekabül etti-

¤ini belirtmektedir.93
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VII. Tevbe

Tevbe sâliklerin menzillerinden ilk menzil ve tâliblerin makamlar›ndan birinci
makamd›r. Tevbenin dildeki hakîkî anlam› dönüfltür. Buna göre tevbe dinde ye-
rilen (zemmedilen) den, övülen (medhedilen)e dönmektir.94

Ehl-i sünnettin usûl âlimleri tevbenin sahih olmas› için üç flart› tafl›mas› gerek-
ti¤ini söylemifllerdir. Dine muhalif ifller yapt›¤›ndan piflmanl›k duymak, yanl›fl-
l›¤› hemen terketmek ve eskiden iflledi¤i günahlar›n benzerlerini yapmamaya
azmetmek.95

Hüdâyî’nin tefsirinde üzerinde en çok durdu¤u tasavvufî kavramlardan bir tane-
si de tevbe terimidir. Onun tevbe kavram› hakk›ndaki yaklafl›m›n›, olabildi¤in-
ce genifl bir flekilde yans›tt›¤› afla¤›daki örnekte vermek istiyoruz.

Örnek :

Allah flöyle buyurdu: “...Tevbe etmeyenlere gelince onlar zâlimlerin ta kendile-
ridir.”96 Tevbe Yarat›c›ya isyan etmekten O’na itaat etmeye ve O’na muhalefet
etmekten muvâfakat etmeye dönmektir. Hakk’a dönmeyen muhakkak ki nefsine
zulüm etmifltir. Tevbenin kabul edilmesinin flartlar› flunlard›r: Kalb ile (iflledi¤i
günah sebebiyle gerçekten) piflman olmak, dil ile çokça ba¤›fllanma dileyerek
(yanl›fll›k yapt›¤›n›) itiraf etmek ve bir daha vücûdunun azalar› ile günah iflle-
memeye azmetmek. Bu, bütünüyle günahtan dönme yoluna girmek üzere Al-
lah’a isyan etmekten yüz çevirmektir. Bilmifl ol ki avam›n tevbesi Kur’ân’›n
“...Ancak tevbe ve îmân edip yararl› ifl görenler müstesna. Çünkü böylelerin kö-
tülüklerini Allah iyili¤e çevirir...”97 âyetinin izah›na göre çokça ibadet etmekle-
dir. Tevbe ve ona terettüb eden bütün fleyler baflka iyiliklerdir. Avam tevbe edin-
ce Allah hakk›nda kendilerini ba¤›fllaman›n gerekli oldu¤u düflüncesine var›r-
lar. Bunun s›rr› ise havâs tabakaca bilinir ve günah gerektiren su-i edep (edep-
sizlik) addedilir. Çünkü ebrâr (iyiler) in iyilikleri, mukarrebînin (Allah’a çok ya-
k›n olan kullar) ›n kötülükleridir. (Yani iyiler tabakas› yan›nda iyi oldu¤u var sa-
y›lan bir iyilik, çok daha üst mertebede bulunan mukarrebîn kat›nda kötülük
fleklinde görülebilir.) Onlar›n nefslerinde belki fiil, s›fat ve benliklerinde bile
iyilikler görmesi tamam›yle günaht›r. Orta makamdakilerin tevbesine gelince
bu, Allah’›n rahmetinin geniflli¤i yan›nda masiyetten uzaklaflma iledir. Bunlar
bu halde bulunan›n günah›n›n olmad›¤›n› iddia ederler. Bu bast98 makam›nda-
ki yan›lg› ve afl›r›l›kt›r. Söz konusu bu yanl›fl yola sapanlar›n ço¤u, kendilerine
k›lavuzluk edecek fleyh olmaks›z›n seyr-u sülûke girenlerdir. Bunlar›n bu kötü
durumu hemen terkedip tevbe etmeleri gerekmektedir. Havâss›n tevbesi ise vak-
ti zayi etmektendir. Bu makamda bulunan zaman› bofla harcay›nca baflka fleyle-
ri düflünmekle Allah’tan ayr›l›¤a düfler ve nefsinin s›fatlar›n› görmeye bafllar. Bu
aflamadan sonra da murâkebe nurundan mahrum olur ve Allah ile alakas› iyi bir
flekilde devam etmez.99

Hüdâyî bu örnekte önce tevbenin detaya inmeksizin tarifini yapt›ktan sonra tev-
benin kabul edilmesi için gerekli olan flartlar› s›ralamaktad›r. Daha sonra s›ra ile
avam›n tevbesinin çokça ibadet etmek, orta makamdaki evsat›n tevbesinin gü-
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nahtan uzaklaflmak, havâss›n tevbesinin ise vakti bofla harcamaktan ar›nmakla
oldu¤unu belirtmektedir. Müellifin tevbe ile ilgili izahlar› tasavvuf kaynaklar›n-
da bulunan bilgilerle paralellik arzetmektedir. Burada dikkatimizi çeken baflka
bir husus da tasavvufta ilerlemenin rehbersiz ve fleyhsiz gerçekleflemiyece¤ine
Hüdâyî özellikle vurgu yapmaktad›r. Bu ifli kendi kendine yapmaya kalk›flanlar-
da telafisi imkâns›z s›k›nt›lar görülebilece¤i müfessirimiz taraf›ndan belirtil-

mektedir ki gerçekten bunun çok ince bir konu oldu¤u âflikârd›r.100

VIII. Tevhîd Zikri

Tevhîd lügatte bir fleyin tek oldu¤una hükmetmek ve onun bir oldu¤unu bil-
mektir. Hakîkat ehlinin ›st›lah›nda ise zât-› ilâhîyi kafalarda düflünebilecek ve
zihinlerde hayal edilebilecek herfleyden ar›nd›rmakt›r. Tevhîd Allah’›n yarat›c›-
l›¤›n› tan›ma, birli¤ini kabul etme ve benzerlerinin varl›¤›ndan O’nu ar›nd›rma
olmak üzere üç çeflittir.101

Hüdâyî’nin tefsirinde önemle vurgulad›¤› ve en çok üzerinde durdu¤u tasavvu-
fî konulardan bir tanesi de tevhîd zikridir. Ona göre tevhîd zikrinin meydana ge-
tirdi¤i atefl, kalbin üzerindeki ya¤› eritir ve ya¤ eriyince ondan bir koku oluflur.
Zikrin atefli ise orada nur olur. Tevhîdin atefli ve nuru, kalpteki kana tesir edin-
ce o kan buhar-› latîf olur. Buhar-› latîf de nefs-i insânî olan buhara tesir eder ve
böylece nefsin zulmetleri nura dönüflür.102

Örnek :

Bilmifl ol ki “De ki: Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aran›zda eflit olan bir kelimeye
gelin. Yaln›z Allah’a tapal›m. O’na hiçbir fleyi ortak koflmayal›m; birbirimizi Al-
lah’tan baflka tanr›lar edinmeyelim...”103 âyeti, dinin esas›n›n ve nebîler ile pey-
gamberlerin üzerinde ittifak ettikleri fleyin asl›n›n tam yakîn ile Allah’›n birli¤i-
ne imân etmek oldu¤una delâlet etmektedir. Allah’a imân etmede umde olan ya-
kîndir... Buna göre hak yolcusuna yakînini güçlendirmeye özen göstermesi ge-
rekmektedir. Bu da ancak tevhîd ve Allah’› zikirle baflar›labilir. “...Allah’› an-
mak, en büyük (ibadet)tir...”104 Tasavvuf büyüklerinden Yahyâ b. Mu’âz
(258/871) flöyle dedi: “Tevhîdin nuru, flirkin ise atefli vard›r. fiirkin atefli müflrik-
lerin iyiliklerini yakt›¤› gibi tevhîdin nuru da muvahhidlerin kötülüklerini ya-
kar. Öyleyse kulun tevhîd ve zikirle yakînî imân›n› güçlendirmeye çal›flmas› ge-
rekmektedir”...Ayr›ca zikri sünnet olan flekilde yapmak edep aç›s›ndan önemli-
dir.105

Hüdâyî burada Al-i ‹mran (3) 64. âyetin delâletiyle dinin asl›n›n kemal-i yakîn-
le Allah’a inanmak oldu¤unu belirttikten sonra hakk› arayan›n îmân›n› tevhîd
ve zikirle güçlendirmesinin gere¤ini vurgulamakta ve bir güzel menk›be ile
müflrikin flirkinin iyiliklerini sildi¤i gibi muvahhidin tevhîdinin de günahlar›n›
sildi¤ini ifade etmektedir. Hüdâyî’nin burada da tevhid zikriyle meflgul olurken
sünnet olan vecih üzerine bu zikri yapmay› önermesi bizce önemlidir. O her f›r-
satta flerî’at çizgisini aflmamaya özen göstermektedir. Onun tasavvufî bilgiyi s›-
radan insanlara verilmemesi yönündeki tavsiyelerini de buna ekledi¤imizde ba-
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z› özel durumlarda yeltendi¤i aflk›n tasavvufî izahlara ve te’villere ra¤men genel
manada onun fleriat çizgisini korumaya çok dikkat etti¤ini ve afl›r› yorum taraf-

tar› olmad›¤›n› sölleyebiliriz.106

D. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME

Nefâisü’l-Mecâlis isimli tefsirinde iflledi¤i baz› tasavvufî konular› inceledi¤imiz
Azîz Mahmud Hüdâyî XVI. asr›n son yar›s› ile XVII. asr›n ilk çeyre¤inde yafla-
m›fl, hayat› süresince sekiz padiflah dönemini idrak etmifl, bunlardan baz›s› ile
çok yo¤un ve yak›n iliflkiler içinde olmufltur. E¤itimini Osmanl› medreselerinde
tamamlad›ktan sonra nasslar›n zâhirine ba¤l› kalarak kâd›l›k ve müderrislik
yapm›fl, tasavvufa intisab›ndan sonra da ehl-i sünnet alimlerinin kabul etti¤i di-
nin zâhir çerçevesinin d›fl›na ç›kmamaya özen göstermifl alim ve mutasavv›f bir
zatt›r.
Onun do¤um tarihi (948/1541), Osmanl›’n›n zirveye ulaflt›ktan sonraki durakla-
ma devresine denk gelmektedir. ‹lk e¤itimini çocuklu¤unu geçirdi¤i Sivrihi-
sar’da alan Hüdâyî, daha sonra Osmanl›’n›n baflkenti ve ilim merkezi ‹stanbul’a
gelmifl ve medrese e¤itimini orada tamamlam›flt›r. Ard›ndan hocas›yla beraber
Osmanl›’n›n farkl› ilim ve kültür merkezlerinde (Edirne, M›s›r, fiam) bulunmufl,
ilim ve irfan›n› art›rm›flt›r. Onun as›l bu devreden sonra geldi¤i ve hayat çizgi-
sinin büyük oranda de¤iflikli¤e u¤rad›¤› Bursa’daki ikameti büyük önem tafl›-
maktad›r. Bursa’ya müderris ve kâd› olarak atanan Hüdâyî, bu görevini nass›n
zâhirine titiz bir flekilde ba¤l› kalarak ifa ederken, daha önce mülaz›ml›¤›n› yap-
t›¤› hocas›n›n vefat› ve gördü¤ü rüya, hayat›n› büsbütün tasavvuf yoluna ada-
mas›na sebep olmufltur.
Tasavvuf yolunda seyr-u sülûküne bafllayan Hüdâyî, üç sene gibi k›sa denebile-
cek bir sürede tasavvuftaki e¤itimini tamamlam›fl ve tarikat halifesi olarak fark-
l› yerlerde görev yapt›ktan sonra ‹stanbul’a yerleflmifltir. ‹stanbul’a yerleflmesini
takip eden süre içerisinde Üsküdar’da bir cami ve dergah yap›m›na öncülük et-
mifl ve zamanla bu cami ve dergah çok farkl› seviye ve kesimlerden insanlar›n
feyiz ald›klar›, istifade ettikleri, ruhlar›n› ar›nd›rd›klar› ve belki zaman zaman
canlar›n› kurtarmak için de s›¤›nd›klar› bir merkez halini alm›flt›r.
Hüdâyî iflte bu dergâhtan mesaj›n› insanlara ulaflt›rmaya çal›flm›flt›r. Onun vur-
gulanmas› gereken yönlerinden birisi de, düflüncelerini ve fikirlerini sadece fli-
fahi ve sözlü olarak insanlara sunmakla yetinmemesi, özellikle yaz›ya aktarma-
ya özen göstermesidir. Bizim çal›flmam›zda esas ald›¤›m›z ve “sohbet meclisle-
rinin incileri” anlam›na gelen Nefâisü’l-Mecâlis isimli tefsiri bu aç›dan önemli-
dir. Hüdâyî’nin sohbet meclisleri için haz›rlad›¤› makalelerden ve notlardan
oluflan bu eser, yaz›m özelli¤inden dolay› pek çok tekrarlar içermektedir. Yani
Hüdâyî, bafltan sona bütün Kur’ân âyetlerini içeren ve kapsam› çok iyi tasarlan-
m›fl olan bir Kur’ân tefsiri te’lif etmek yerine, tasavvufla az veya çok irtibatlan-
d›r›labilen Kur’ân âyetlerinin tefsirini yapmay› ve sohbet toplant›lar›nda malze-
me olarak kullanmay› uygun görmüfltür.
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Bu bak›fl aç›s›yla Nefâisü’l-Mecâlis incelendi¤inde, medrese ö¤rencisinden ö¤re-
tim üyesine, tekkedeki müritten fleyhine ve camideki normal cemaatten imam›-
na kadar herkesin zevkle okuyabilece¤i, anlayabilece¤i ve istifade edebilece¤i
yönleri oldu¤unu söyleyebiliriz. Gerçekten Nefâisü’l-Mecâlis’te herkesin anla-
mas› imkân dahilinde olmayan aflk›n belki de afl›r› tasavvufî anlat›mlar ve yo-
rumlar/te’viller yan›nda, tamamen zühd ve takva boyutunun öne ç›kar›ld›¤› ve
her seviyeden insan›n rahatl›kla anlayabilece¤i izahlar da vard›r. Yine söz konu-
su eserin baz› bölümlerinde âyetler detayl› bir flekilde irdelendi¤i halde, baz›
yerlerde âyetten anlafl›lan anlam basit olarak meal düzeyinde verilmekle yetinil-
mifltir. Bütün bunlardan hareketle Hüdâyî’nin bu tefsiriyle bütün kesimlere
ulaflmak istedi¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz.
Hüdâyî’nin zâhir ilimlerdeki e¤itiminin yan›s›ra tasavvufî e¤itimini de tamam-
lad›ktan sonra tefsirini yazm›fl olmas› önemlidir. Yani Nefâisü’l-Mecâlis’in Hü-
dâyî’nin olgunluk döneminin ürünü oldu¤unu ve onun sahip oldu¤u bilgi ve bi-
rikimini buraya yans›tt›¤›n› söylememiz mümkündür. Bu bak›mdan onun bu
tefsiri göz önünde bulundurulmadan hakk›nda yap›lan de¤erlendirmelerin sa¤-
l›kl› olaca¤› kanaatinde de¤iliz. 
Hüdâyî âyetleri tefsir ederken öncelikle âyetin zâhir yönü üzerinde durmakta-
d›r. Âyetin içinde geçen garip kelimeler, gramer kaideleri, âyet ile ilgili nüzûl se-
bepleri, âyetin tefsiriyle iliflkilendirilen hadisler, anlam farkl›l›¤›na sebep olabi-
len k›râ’atler, yine itikâdî ve f›khî yönden farkl› mânalar kazanabilen âyetlerin
yorumu ve Kur’an ilimleri, Hüdâyî’nin tasavvufî izahlara geçmeden önce aç›k-
lamak istedi¤i konulard›r. O bu konulardaki izahlar›n› kendi deyimiyle “tefsir”
olarak nitelendirmektedir. Bütün bunlardan sonra “te’vil” olarak tavsif etti¤i ta-
savvufî izahlara geçmektedir. Yani Hüdâyî’nin anlay›fl›na göre “tefsir” Kur’an
âyetlerinin zâhir yönden izah›; “te’vil” ise Kur’an âyetlerinin tasavvufî aç›dan
yorumlanmas› demektir.
Bu bak›mdan “Nefâisü’l-Mecâlis” tefsirini sadece rivâyet-dirâyet metodu üzere
telif edilmifl bir eser veya yaln›zca tasavvufî bir tefsir olarak görmek yerine, onu
zâhir mâna kadar iflârî mânaya da önem veren bir tefsir fleklinde de¤erlendirmek
daha isabetli olur. Hüdâyî bu yönüyle nass›n zâhir anlam› d›fl›na ç›kmay›p bu-
nunla yetinen zâhir ehlinden ayr›ld›¤› gibi, ifli bütünüyle iflârî anlamlara bo¤an-
lardan da ayr›lmaktad›r. Yani Hüdâyî Kur’an âyetlerini tefsir ederken, bir taraf-
tan izahlar›nda sadece nass›n zâhirinden anlafl›lan anlamla yetinmemekte, di¤er
taraftan da aç›klamalar›n› bütünüyle tasavvufî iflaretlerle s›n›rland›rmamakta ve
bu türden te’villerinde fleri’at çizgisini aflmamaya dikkat etmektedir. Bu yönüy-
le Nefâisü’l-Mecâlis’in takdir edilecek ve herkes taraf›ndan istifade edilebilecek
bir eser oldu¤unu söyleyebiliriz. 
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Hatiplik-Vâizlik hizmetleri ve 
En-Nâsây›h Ve’l-Mevâiz Adl› Eseri

D R . S A F ‹  A R P A G U fi
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 

Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628) yaln›z tarikat›na ait fikirleri yaymakla kal-
mam›fl, irflad kudreti yan›nda, hutbeleri, tefsir ve hadis dersleri, rüya tabirleri ve
telkinleri, kerâmetleri ve hakk›ndaki menk›belerle genifl bir zümreyi etkilemifl-
tir. S›radan halktan vezirlere, padiflahlara kadar, siyaset ve ilim adamlar›n›, flâ-
irleri, mûsikîflinaslar› bünyesinde toplayan Hüdâyî Dergâh›, tekkesi, camii, tür-
beleri ve kütüphânesiyle mânevî bir hayat zenginli¤i tafl›makta idi. Böyle bir
kaynaktan kuvvet alan fleyhler, âlimler, flâirler, mûsikîflinaslar ve hatipler sâye-
sinde bu gelenek günümüze kadar devam etmifltir.1

Menk›beleriyle halk aras›nda yaflayan, dinin zâhitlik yolunu tutup, tasavvufî fi-
kirlerini bu s›n›rlar dâhilinde anlatan Hüdâyî’nin dinî eser ve risâleleri, fliirleri,
mektuplar›, vaaz ve hutbeleri günümüze kadar gelmifltir. Hüdâyî eserleri, mâne-
vî nüfuzu ve kiflili¤iyle bir çok makâle ve çal›flmaya da konu olmufltur. fiüphe-
siz bu sempozyum da bu anlamda onu ve fikirlerini anlama ve günümüz kuflak-
lar›na aktarmakta önemli bir görevi îfâ edecektir. 
Azîz Mahmud Hüdâyî, resmî-gayr-i resmî, insanlar›n dini anlama ve yaflamas›n-
da onlara rehberlik etmifl, sözleri, eserleri ve yaflant›s› ile etrâf›n› irflâd edip ay-
d›nlatm›flt›r. Bu tebli¤de onun vâizlik ve hatiplik hizmetleri Nasây›h ve Mevâiz
adl› eserinden hareketle anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r. 
Hüdâyî’nin ‹stanbul’da Küçük Ayasofya’daki ikâmeti esnas›nda genifl bir çevre
ve pâdiflaha karfl› da samîmî bir yak›nl›¤›n›n oldu¤u bilinmektedir. Âlim, flâir ve
mutasavv›f kimli¤iyle vaaz ve nasihatlerine toplumun hemen her zümresinden



insanlar›n kat›l›m›n› sa¤lam›fl, pâdiflâhlar, vezirler, ulemâ ve sanat erbâb›ndan
oldukça mütecânis ve genifl bir kitlenin teveccühünü kazanm›flt›r. Fakat O ger-
çek vazifesinin vaaz ve irflad oldu¤unun bilinci içinde bu hizmete devam etmek
istemifltir. Çünkü fleyhi Üftâde Hazretleri kendisine, 
“Sana vâizli¤i min-indillah verdik. Vâiz, Hz. Peygamberin esmâs›ndand›r!”2

demifltir. Bundan sonra bulundu¤u hemen her ortamda bu mânevî iflâretle vazî-
felendirildi¤i görevini îfâ etme gayretinde olmufltur. Hüdâyî vâizli¤i fleyhinden
ald›¤› bir görev olarak görmekte ve Kur’ân-› Kerîm’in de iflâret etti¤i üzere vaaz
ve irflâd›n bütün Peygamberler’in ve özellikle de flu âyetlere istinâden Hz. Pey-
gamberin yolu oldu¤unu3 ifâde etmektedir: 
“(Resûlüm!) De ki: “‹flte bu, benim yolumdur. Ben Allah’a ça¤›r›yorum, ben ve

bana uyanlar ayd›nl›k bir yol üzerindeyiz.”4 “(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna
hikmet ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel flekilde mücâdele et!”5

Hüdâyî, Peygamberleri ve onlar›n vârisleri olan ulemâ ve evliyây› insano¤lunun
Cenâb-› Hak ile ezelde ettikleri ahde vefâkar davranmalar›n› temin için görev-
lendirilmifl kimseler olarak görür.   
“Hofl güzel, bu kerre bu ibâd›n âleme geldi¤i gibi dünyan›n ziynet ve flöhretine
aldan›p onu unutmaya diye mevlâ cânibinden bu kadar enbiyâ ve mürsel, her
biri zaman›nda ümmetini tarîk-› hüdâya dâvet eylediler. Bu kadar kitaplar enbi-
yâ zaman›ndan sonra, evliyâ ve ulemâ ve sülehâ, mevâiz-i kur’ânîyye ile durup
vaaz ve nasîhatler eyleyeler. R›zâya muhâlif olan dalâl yollar›n göstereler, men’
edeler... ‹flte böyledir. ‹mdi mü’min rabbin gösterdi¤i ve haber verdi¤i hüdâ câ-
nibin ihtiyâr ede. Dahî enbiyâ zaman›nda enbiyâya inâbet eyleye. Onlar gittik-
ten sonra evliyâya -ki veresedir- onlardan irâdet getire, yoluyla tevhîde iflti¤âl ile
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nefsile mücâhede ede. Ol kimseye Allah Sübhânehû ve Teâlâ hidâyet eder.”6

Hüdâyî Pâdiflâha yazd›¤› bir mektupta “Din nasihattir” hadîsine iflâretle flu ikaz-
larda bulunur:7

“Ârif ve âlim olan kendi enfüsüne ve kuvvâs›na ve a’zâs›na vaaz ve tezkirden as-
lâ hâlî’ olmamak gerektir. Lâzimetü’r-riâye olan reâyâs›d›r. Himâye ve h›fz ve
huk_kunu edâ ve menâhîden ve melâhîden men’ ve def’ lâz›md›r. Ve sâniyen
taht-› tasarrufunda olan reâyâya riâyet ve h›fz ü himâye ve vaaz ü nasîhat ve tez-
kîr bi’l-hikmet vâcip ve lâz›md›r. Lâz›metü’r-riâye ve vâcibetü’l-h›fz ve’l-himâye
olan enfüsî ve afâkî reâyây› gütme ve gözetme ile ve dâimâ ö¤üt ve ö¤retme ile
takayyüd ve ihtimâm muktezâ-y› adl ve adâlettir. Ve mûcib-i dikkat fi’d-dîn ve
istikâmettir.”8

Toplumsal düzenin ve ferdî oto-kontrolün temininde vaaz ve irflâd›n lüzûmuna
iflâret eden Hüdâyî, bizzat bu görevi icrâ ile kendisini memur görmüfl ve bunu ifâ
etmifltir. ‹nkarc›larla mücâdele ve da’veti, mü’minlerin mev’iza-i hasene ile irflâd
ve terbiyesi ve mürîd ve sâliklerin de hikmet ve nasihat s›n›rlar› dâhilinde sülûk-
lar›n›n temininin kendisi için, ilâhî bir emânet oldu¤unu ifâde etmektedir.9

Vaaz ve irflâd›n ilâhî yönünü bu ifâdelerle ortaya koyan Hüdâyî’nin resmî ola-
rak bu vazîfede bulundu¤u dönemler de olmufltur. ‹lk resmî görevi, Muîd De-
de’nin vefât› üzerine 1594’te Fatih Camii vâizli¤ine tâyin edilmesidir. Baz› kay-
naklar onun bu göreve geliflinin Rumeli kazaskeri Sûnullah Efendi’nin delâletiy-
le oldu¤unu kaydeder ancak, bizzat kendi ifâdeleri, bu göreve pâdiflah taraf›n-
dan lây›k görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Fatih camiindeki vâizlik, müfessir-
lik, muhaddislik ve müzekkirlik hizmetleri mukâbilinde kendisine vak›ftan
günlük yüz akçe maafl takdir edildi¤i10 zikredilmektedir. 

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin nasihatlerini ihtivâ eden eserden örnek sayfalar 



Üsküdar’da Rum Mehmet Pafla Camii civar›nda yerleflti¤i sene âsitanesinin in-
flâs›na bafllanm›flt›r. Üsküdar’a yerleflmesinde de burada bir zâviye inflâs› düflün-
cesinin oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hüdâyî’nin önce Ali Pafla Zâviyesi fleyhli¤i tek-
lifi ald›¤› fakat buna pek ra¤bet etmeyip, Üsküdar’da kendi dergâh›n› inflâ ettir-
mifl oldu¤u kaydedilmektedir. Hankâh›n›n inflâs›ndan sonra da (1595) Fatih Ca-
mii’ndeki vazifesine dört y›l kadar devam eder. Fakat 1599 y›l›nda hânkâh›n
mescidine bir minber ilâve etmek suretiyle vazîfesini buraya nakleder. Böylece
Fatih Camii’ndeki görevi, gerek yolunun uzakl›¤› ve gerekse di¤er vazîfelerinin
yo¤unlu¤u sebebiyle sona ermifl olur. Bunun yerine Üsküdar Mihrimah Sultan
Camîinde sâdece perflembe günleri vâizlik görevi yapmaya bafllar.11 Hüdâyî
bundan sonra görev ve hizmetlerini tamamen Üsküdar’daki dergâh› çevresinde
toplam›fl olur. Bu düzen onun irflâd faaliyetlerine kolayl›k ve kesâfet kazand›r›r.
Zâviyesi önünde f›khî konular› anlat›rken, tekkesinde de çevresine tasavvufî in-
celikleri anlatmaktad›r. Bir yandan da yazm›fl oldu¤u tasavvufî eserlerle ilim ve
irfan âlemine hizmete devam etmektedir. Dergâh› toplumun her kesiminden in-
sanlara aç›kt›r. Özellikle devrin pâdiflahlar› ile olan diyalogu önemlidir.
Sultan Ahmed Camiinin inflâs› 1617’de tamamland›ktan sonra Hüdâyî, bu cami-
de de her ay›n ilk pazartesi günleri vaaz etmeyi kabul etmifltir.12 Câmînin aç›l›-
fl›nda ilk hutbeyi de yine onun îrad etti¤i13 nakledilmektedir. 
Hüdâyî’nin yayg›n menk›belerinden biri olan, fliddetli bir kas›rga ve hiçbir ka-
y›kç›n›n denize aç›lamad›¤› hava flartlar›nda Üsküdar’dan Sirkeci’ye yapm›fl ol-
du¤u seyahatin temel nedeni de Sultanahmet Camii’ndeki vaaz›na yetiflmektir.
O hava flartlar›nda sâlimen karfl› k›y›ya ulaflt›¤› rota daha sonra halk taraf›ndan
“Hüdâyî Yolu” olarak adland›r›lm›fl ve en fliddetli havalarda o hatt›n dâimâ aç›k
oldu¤una dâir bir inanc›n oluflmas›na neden olmufltur.14

Bu bilgiler de göstermektedir ki Hüdâyî, Üsküdar’daki tekke ve camiinde, ‹stan-
bul’un Fatih, Sultan Ahmed ve Mihrimah Sultan gibi en büyük camilerinde va-
azlar, dini ö¤ütler, hadis ve tefsir dersleri vermifl, insanlar› mânevî olgunlu¤a
erifltiren yollar›n öncüsü olmufl, vâiz ve mürflidlik vazifelerini îfâ etmifltir. Azîz

Mahmud Hüdâyî’nin tasavvufî birçok eseri yan›nda vaazlar› ve hutbelerinden
meydana gelen üç müstakil eseri vard›r.

1. el-Mecâlisü’l-vâ’ziyye: Hüdâyî’nin Arapça olarak yazm›fl oldu¤u eser onun
vaaz ve nasihat türündeki eserlerinin en hacimlisidir. Eser, H. Selima¤a Kütüp-
hanesi’nde 276 numarada kay›tl› ve mevcuttur. Tek cilt olup, 496 varakt›r. Hü-
dâyî’nin vaaz ve nasihatlar›n›n bulundu¤u bu eser müellif hatt›d›r. Hüdâyî’nin,
mevzulara âyet-i kerime, hadîs-i flerif ve evliya menk›beleriyle getirmifl oldu¤u
izahlardan müteflekkil bir eserdir. Bayezid Kütüphânesi Veliyyüddin Efendi bö-
lümü 1900 numarada di¤er bir nüshan›n oldu¤u zikredilmektedir15 ancak bu
nüshan›n kay›p oldu¤unu ö¤rendik.  

2. Mecmûa-i Hutab: Hüdâyî’nin hutbelerinden oluflan bu risâle üç dört varak-
l›k bir eser hüviyetindedir. Hac› Selima¤a da Hüdâyî bölümünde 270/7 ve 593/2
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numaralarda kay›tl›d›r. Dergâh›nda okudu¤u hutbeleri içeren bu küçük hacimli
eserin ‹stanbul’un di¤er kütüphanelerinde ve Bursa kütüphanelerinde baflka
nüshalar› oldu¤u bilinmektedir. Bu hutbelerin uzun y›llar Hüdâyî âsitânesinde
okunmufl oldu¤u hattâ bunlar›n belirli makâmlarda îrâd edildi¤i rivâyet edil-
mektedir. 

3. En-Nasây›h ve’l-Mevâ›z: Girifl kitabesindeki “Kutbu’l-Aktâb Üsküdârî Mah-
mud Efendi Hazretlerinin kürsüde nasihat buyurduklar›d›r” ifadesi ile Hüdâ-
yî’nin vaazlar›n›n topland›¤› müstakil bir eser oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Eserin
Hüdâyî’nin hayat›n›n hangi dönemine ait oldu¤u bilinmemektedir. “Meclis” tar-
z›nda kaleme al›nmas› ve muhtevâs› eserin dergâhtaki meclis ve sohbetlerde tu-
tulan notlardan müteflekkil oldu¤u konusunda bir fikir vermektedir. Çünkü ta-
savvufî ifade ve kavramlara oldukça s›k yer verilmifltir. Bu muhtevâ, câmî kür-
süsünden umûmî halka yap›lan bir vaaz ve nasihatten daha ziyâde tasavvufî alt-
yap›s› olan bir zümreye hitâb›n mahsulü intibâ›n› kuvvetlendirmektedir. Ancak
âsitâne câmiine müdâvim cemaat ile tekke müdâvimleri aras›nda kesin hatlarla
bir ayr›m söz konusu olamayaca¤›ndan bu hususun netleflmesi zordur. Eserin
baz› yerlerinde ayn› meclisin küçük farklarla tekrarlanmas› müstensih hatas›
olabilme ihtimâlini akla getirmektedir.16 Ancak zaman içerisinde ayn› konunun
farkl› topluluklara, farkl› zamanlarda tekrarlanm›fl olmas› ihtimâli de uzak tu-
tulmamal›d›r. Eser k›rk iki sohbetten müteflekkildir. Meclislerin hacmi ise bir
kaç istisnâ d›fl›nda birbirine eflittir. Eserin baflka nüshalar›na ulaflamad›k. ‹nce-
ledi¤imiz nüsha Üsküdar Hac› Selima¤a Kütüphanesi Hüdâyî Efendi bölümü
266 numarada kay›tl› bulunmaktad›r. Eser 237 varakt›r. Eserin üzerinde belirli
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sayfalarda “Hâdimü’l-fukarâ Seyyid fieyh Celâleddin” mührü dikkat çekmekte-
dir. Bu zât›n eserin müstensihi veya flahsî kütüphânesinde muhâfaza yoluyla
eserin günümüze ulaflmas›n› temin eden kifli olabilece¤i düflünülmektedir. Eser
okunakl› say›labilecek nesih k›rmas› bir hatla yaz›lm›flt›r. Meclislere numara ve-
rildi¤i gibi bu numara s›ralar›nda pek titiz davran›lmad›¤›n› ve konuyu belirle-
yen bir bafll›¤›n bulunmad›¤› tespit edilmektedir. Meclislere “Meslis-i âhar” ifa-
desiyle ve bir-iki istisna d›fl›nda besmele kullan›lmadan istiâzeyle bafllanm›flt›r.
Baz› meclislerde ise istiâze ve besmeleye hiç yer verilmeden o meclisin konusu-
nu teflkil eden âyete do¤rudan geçilmifltir. Yine sayfalar numaralanm›fl olmakla
birlikte meclis numaralar›nda da görüldü¤ü üzere itinal› bir düzende de¤ildir.
Her sayfa on befl sat›rd›r. Eser taraf›m›zdan “Azîz Mahmud Hüdâyî, Sohbetler,
[‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul 1995]” ad›yla neflredilmifltir. 

En-Nasây›h Ve’l-Mevâ›z

Eserde her meclis, ele al›nan konuyla ilgili bir âyet-i kerîmeyle bafllamaktad›r.
Ayr›ca konular umûmiyetle meclis girifllerindeki bu âyetlerin yan›nda mevzû ve
mânây› teyid eden baflka âyetlerle desteklenmektedir. Eserde âyetlerin miktar›
dikkate de¤er bir yekûn tutmakta, mânâlar› bazen tam bir meâl bâzen de k›r›k
tercüme usûlüyle verilmektedir. Âyetlerin baflka âyetlerle tefsiri, hadîs-i flerif ve
di¤er unsurlarla desteklenmesi tefsirdeki metodunu ortaya koymaktad›r. Nite-
kim hemen her mecliste ana fikri teflkil eden bir âyet-i kerîmedir. Bunlar›n iza-
h› ve geniflletilmesi de sohbeti ortaya ç›karmaktad›r. Yine âyetin mânâland›r›l-
mas› s›ras›nda “siyak-sibâk”a dikkat edilmifltir. Bundan baflka zaman zaman se-
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beb-i nüzûlün de ortaya konuldu¤u görülmektedir. Bütün bu özellikler de onun
vaazlar›nda Kur’ân-› Kerîm’i as›l olarak ald›¤›n› ve irflad›n› bunun üzerine bina
etti¤ini ortaya koymaktad›r. 
Eserde yer verilen hadîs-i flerifler umumiyetle tasavvufî muhitlerce meflhur olan
rivâyetlerden oluflmaktad›r. Aç›klamalar genellikle tasavvufî bak›fl aç›s›n› esas
alm›flt›r. Muhâtab›n vâk›f oldu¤u meflhur hadislerin konu anlat›ld›ktan sonra
hiçbir izah ve mânâ vermeksizin sadece metin olarak verildi¤i de olmaktad›r.
Bazen de bir konu anlat›l›rken referans vermek maksad›yla o konunun geçti¤i
hadisin çok bilinen ibâresi zikredilmektedir. Bir hadisin bir baflka hadisle aç›k-
land›¤› ve hadislerin sebeb-i vürûduna iflâret edilmesi durumu da söz konusu-
dur.  
Peygamberlerin hayatlar› ile ilgili k›ssalar anlat›lmak sûretiyle k›ssadan hisse
al›nmas› tavsiye edilmektedir. Hattâ müstakil bir mecliste bu konu ele al›nmak-
ta, tasavvufî yorumlarla k›ssadan ç›kabilecek sonuçlar ortaya konularak hikmet
ve mârifet örnekleri sunulmaktad›r. Mutasavv›flardan çeflitli menk›beler aktar›l-
mak sûretiyle tasavvufî hal ve tav›rlar›n izah› yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Eser de
temsîlî ifadelere de rastlamaktad›r. Tasavvufi hakîkatler mesel, ve teflbihlerle
îzâh edilmekte, arkas›ndan bunlar›n ne anlama geldi¤i anlat›lmaktad›r. Mevlâ-
nâ’da gibi birçok mutasavv›f›n eserlerinde s›kça rastlanan bu temsîlî ifadeleri
Hüdâyî de zaman zaman kullanmaktad›r. 
Hüdâyî’nin ayn› zamanda mutasavv›f bir flâir olmas›, eserdeki fliirlere daha cid-
di bir tarzda yaklaflmam›z› gerekli k›ld›. Divan sahibi bir flâir olmas›, Arapça ve
Farsça’ya hâkimiyeti ve tasavvufa olan vukûfiyeti neticesi vaaz ve sohbetlerin-
de kendi fliirlerinden örneklerin yan› s›ra baflkalar›ndan nakillere de yer ver-
mektedir. Bu ba¤lamda Mevlânâ ve Sâdî’den nakiller göze çarpmaktad›r. Kendi
fliirleri içinde tasavvufî temâ ve terimlerin ifllendi¤i flâheser niteli¤inde olanlar›
vard›r. fiiirlerinin bestelenerek dergâh›nda “ilâhî” ve “kasîde”olarak okundu¤u
ve bu sûrette Türk-Tasavvuf Mûsikîsine eflsiz güfteler kazand›rd›¤› mâlumdur.
“Nasây›h”ta kendisine ait Türkçe fliirler yan›nda Arapça ve Farsça nakillere de
rastlanmaktad›r. Bu beyitler bazen bir hikâyenin içinde geçmekte, bazen de bir
konuyu îzâh ederken ortaya konulmaktad›r. Vecize ve kelâm-› kibârlar da ese-
rin muhtevâs›na katk›da bulunan bir di¤er unsurdur. Nasay›h’ta mektuplar›nda
de¤inildi¤i oranda aktüel konulara de¤inilmemektedir.17

Eserde Hüdâyî’nin tasavvufa intisab›ndan önce kad› olmas›n›n izlerine rastlan-
sa da, zahirî telakkîlerden uzak, tasavvufî hikmetlere öncelik verdi¤i tespit edil-
mektedir. Bununla birlikte ehl-i sünnet akîdesinin savunuculu¤u ve Mûtezile,
Havaric vb. f›rkalar›n görüfllerinin ehl-i sünnetten ayr›ld›¤› noktalar› ortaya koy-
mak gibi hususlar› gündeme getirerek kelâmî mülâhazalar da gözlemlenmekte-
dir. Tefsir ve Hadis ilmiyle ilgili oldukça fazla malzeme kullanmakla birlikte,
Kelam, F›k›h ve Usûl-ü F›k›h gibi ilimlere de yeri geldikçe yer verilmektedir.
Eser dil aç›s›ndan incelendi¤inde, Arapça ve Farsça’ya vukûfiyetiyle kendini
hissettiren ulemâ s›n›f›ndan mutasavv›f bir müellifin a¤›rl›¤› ilk bak›flta hisse-
dilmektedir. Türkçe, Arapça ve Farsça’n›n birlikteli¤iyle oluflan dil zenginli¤i-
nin esere katt›¤› de¤er dikkat çekmektedir. Müellifin naz›m ve nesirdeki mahâ-
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retine, o dönemin dil ve edebiyatta oldukça parlak bir dönem yaflamas›n›n da
katk›s› vard›r.18

Eserde ele al›nan konular ço¤unlukla tasavvufî ve ahlâkî ö¤ütlerden oluflmakta-
d›r.  Baflta Tevhîd’e vurgu ve Teslîs’in reddine yönelik âyet ve hadîsten deliller-
le izahlara rastlamaktad›r.19 Ulûhiyet, nübüvvet ve hakîkat-i muhammediye an-
lay›fl›, nübüvvet-velâyet iliflkisi, âhiret ve ahvâli ile îman ve tashîhi gibi konu-
lar, Allah-âlem iliflkisi, tasavvufî haller ve makâmlar, ahlâk-› hâmîde ve ahlâk-›
zemîme gibi hususlar eserde incelenen meselelerin bafl›nda gelmektedir. 
Namaz, oruç, zekat ve hac ibâdetleri, kelime-i tevhid, kelime-i flehâdet ve di¤er
evrâd ve ezkâr ile duâlara at›flarda bulunulmakta, bu tür ibâdet ve tâat konula-
r›na özendirici bir bak›fl aç›s›yla ve özellikle “ihsân” mertebesi aç›s›ndan yakla-
fl›lmaktad›r. fieriat, tarîkat, hakîkat ve mârifet taksîmi önemine binâen tekrâr
edilmektedir. Nefis ve mertebeleri, nefis mücâdele ve mücâhedesi, nefsin kibir,
ucb, riyâ, gadab, hased, hubb-i mâl ve hubb-i câh gibi s›fatlar› zikredilerek bun-
lardan kurtulmaks›z›n kemâl yolunda mesâfe al›namayaca¤› özellikle vurgulan-
maktad›r. 
Peygamberler, sahâbe-i kirâm ve di¤er nesiller baflta olmak üzere ehl-i irfân›n
davran›fl, hâl ve sözleri muhâtap al›nan zümreye örnek nesiller ve yaflant›lar›
olarak sunulmaktad›r. Abdülkâdir Geylânî, Hasan-› Basrî, Cüneyd-i Ba¤dâdî, ‹b-
râhim Edhem, Hallâc-› Mansûr, Behlûl-i Dânâ ve benzeri âriflerin menâk›b ve
sözlerinden al›nt›larla konular›n tasavvufî bir perspektiften anlat›m›na gidilmifl-
tir. ‹bn Arabî, Sadreddin Konevî20, Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve fiems-i Tebri-
zî21 gibi büyük mutasavv›flar da menk›beleri ahlâkî düsturlar›yla misal olarak
ele al›nmaktad›r. Meselâ ‹bn Arabî ile ilgili olarak fikirlerini inkâr edenlerin onu
anlamad›klar›na iflâret edilmektedir: 
fieyh-i Ekber hazretlerinin bir kimse baz› telifât ve tasnîfât›na nazar-› inkâr ile
bakard›. Anlamad›¤›ndan ol çukura düflmüfl idi. Bir gün fieyh-i Ekber hazretle-
ri ona: “Behey kifli iki saâdetten mahrûm olmak ne musîbettir. Evvela evliyân›n
hâliyle hallenemeyip ol devlete nail olamazs›n. Bâri onlara muhabbetten kal-
mak ne hüsrand›r. Hayf de¤il midir?” deyince, ol kimseyi evvelki hâlinden kur-
tard›lar, ikrâr nûruna yetifltirmesine sebep oldular.”22

Mevlânâ’n›n Mesnevî’sinden al›nan ve nefsin tavsîf edilerek23 onunla mücâdele-
nin “Büyük cihâd” oldu¤una iflâret edilen ve yine sürekli tekrarla gündeme ge-
tirilen “Nefsini bilen rabbini bilir”24 anlay›fl›na kap› aralayan flu beyitler de Hü-
dâyî-Mevlânâ iliflkisini ortaya koymaktad›r: 

“Senin nefsin de bir ejderhâd›r. O nereden öldü ki? Dertten eline f›rsat düflme-
di¤inden dondu, yoksa!”25

Hâf›z-› fiîrâzî, Sâdî, Senâî ve Attar gibi Fars Edebiyât›n›n önde gelen sîmâlar›n›n
hikmetli sözleri ve fliirleri de vaazlar›n bafll›ca malzemesi aras›ndad›r. Cenâb-›
Hakk’›n rezzâk-› âlem oluflunu ifâdede Sâdî’nin flu beyitlerinden yard›m al›r:
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“Ey Kerîm olan Allah-› Zü’l-celâl! Sen hazîne-i gayb›ndan mecûsileri ve kafirle-
ri irzâk edersin. Sen düflmanlar›na in’âm ve ihsân etti¤in halde, hiç dostlar›n›
in’âm›ndan mahrûm eder misin?”26

Celvetî bir nefle ya da “Halvet der encümen” telakkisi eserde bâriz bir flekilde
vurgulanmaktad›r. Çevresindeki sosyal gruplardan kaynaklanm›fl olsa gerek, pâ-
diflâh ile gedân›n Allah kat›nda bir fark› olmad›¤›, üstünlü¤ün takvâ ile olaca¤›
hakîkatine yap›lan vurgu oldukça mânidard›r. ‹nsan› yarat›l›fl gâyesine mâtûf
düflünce ve davran›fllara yönlendirirken tasavvufî kaynaklarda Abdülkâdir Gey-
lânî’nin çift sürdü¤ü bir öküz ya da ‹brâhim Edhem’in avlamak üzere pefline
düfltü¤ü âhûya atfedilerek hikâyelefltirilen, 

“Sen bunun için yarat›lmad›n ve bununla da emr olunmad›n!”27

söylemi tekrâr edilmekte ve “‹nsanlar›n ve cinlerin Hakk’a ibâdet gâyesi ile ya-
rat›ld›¤›”28 gerçe¤ine s›kça at›flarda bulunulmaktad›r. 
Hüdâyî yeri gelir Ebû Hanîfe ile Hâricîlere mürtekib-i kebîre konusunu tart›flt›-
r›r ve yeri gelir talebesi ‹mâm Muhammed’in k›vrak zekâs›n› gösteren ve onun
nazar›nda Kur’ân-› Kerîm’in de¤erini ortaya koyan yaklafl›m ve menk›belerle29
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onlar›n f›khî yaklafl›mlar›na at›flarda bulunur. Bu ifâdeler Hüdâyî’nin amelî ola-
rak hangi yolda oldu¤unun da bir iflâretidir. “Kim zerre miktar› hay›r yapm›flsa
onu görür. Kim de zerre miktar› fler islemiflse onu görür”30 anlay›fl›n› toplum va-
sat›na yayma endiflesi tafl›yan Hüdâyî, âhiret mutlulu¤u için dünyâ hayât›n›n bu
dengede geçmesi gerekti¤i fikrini dile getirir.31 ‹çki içilmesi konusunu ise bili-
nen bir menk›be ile anlat›r fakat yayg›nl›¤›ndan olsa gerek isim vermez. 
“Bir kimse [Y›ld›r›m Bâyezid] Emir Sultan [Mehmed fiemseddin Buhârî] asr›n-
da Bursa’da bir câmi [Bursa Ulu Câmîi] binâ eder. Tamam oldukta evvel nama-
z› k›lmaya i’tikâd etti¤i ancak Hz. Pîr idi. Ona ay›tt›; “Namaz› camide evvel sen
k›ld›r” dedi. Buyurdular ki, “Hâlâ kutup bunda iken ben k›ld›ramaz›m. E¤er
bunda denilmifl olsayd›,  “‹mam, iyi de olsa kötü de arkas›nda namaz k›l›n›z”32

îkâz›nca her kim olursa kabil idi. Lâkin o [kutup] bundad›r” deyince yanaflma-
d›. “Kutup burada m›d›r? Ya niçin biz Onu ziyaret etmeyiz? flimdiye de¤in ha-
berimiz olmaya, varal›m ziyaret edelim” dedi. fieyh Hamid’in [Hâmid Aksarâyî-
Somuncu Baba] saray› Haydarhane mahallesinde Seyranc›k kaya dedikleri mefl-
hur yerin üst yan›nda sâkinler idi. Hz. Emir; “Biz onun dilin yek biliriz, dâvet
edelim gelsinler” dedi. Hz. Emir halîfe cânibinden vard›. Dâvet edince geldiler,
ol zaman›n selâtîn yapt›klar› camilerinde baflka bir yer kendileri için yapmazlar
idi. Ön safta imama karîb yerde k›larlard›. Yine ol âdet üzere namazd›r k›ld›lar.
Halîfe Azîz’e; “Biz sizi flimdiye dek bilmedik, bu kadar yapt›k kendi reyimizle
iflledik. fiimdiden sonra buyurun emrinizle buna dahi ne laz›md›r görülsün!”
dedi. Buyurdular ki: 
“Hâlâ bu camiin üç kap›s›na birer büyük hamr küpleri koyas›n. ‹çleri dolu flarap
ola ve birer çumçak [kepçe] bile dura, gelen giden senin hayr›na içeler” deyince
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[Sultan] gâyet gayz ve gazaba geldi. Neylesin Emir Sultan’a itikâd› ve onun “ku-
tubdur” diye flehâdeti oldukta, aydur:
“Hey Azîz, Allah evinde hamr m› içilir? Niçin böyle buyurdunuz? Bunda flarap
neyler?” dedi. Buyurdular ki: 
“Bu senin cami diye yapt›¤›n biraz müslim ve bir alay gavurlar yap›p nihâyet
sen cami diye ad vermekle Allah evi olmufltur. Senin vücudunun camî’in kim
binâ eylemifl? Ya Hz. Allah’›n bina eyledi¤i eve gece-gündüz kendi elinle hamr
doldurup durursun. Kendi elinle yapt›¤›n câmî’ içine flarap girse, bunda flafl›la-
cak ne vard›r?” dedi.]33

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bir bak›ma her ölümlü insan›n hayat›na benzeyen
çizgilerden meydana gelmifl doksan y›la yak›n bir hayat çizgisinin oldu¤unu gö-
rürüz. Ancak o, vicdan murakabe ve azaplar›yla dolu bir mesle¤i b›rakarak, Üf-
tade Hazretlerinin irflâd ve tesiriyle yolunu bulmufl, sonra da kendisi insanlar›
mânevî olgunlu¤a erifltiren yollar›n rehberi olmufl, câmi, tekke, saray veya sokak
fark etmeksizin rehberli¤e devam etmifltir. Cihân devletinin pâdiflahlar›na yol
göstermifl, k›l›çlar kuflatm›fl, memleket efkâr-› umûmiyesinin nabz›n› düzenle-
yen bir yürek olabilmifltir. Üsküdar’›n mânevî mimar ve muhâf›z›na rahmet di-
lerken, o meflhûr duâs›na mazhar olabilmek niyâz›yla sözü yine ona b›rakal›m.  
“Söz uzun, maksûd-i cümle cüz-i küll, 
Muktedâ-y› âlem fiâh-› rusül!” 
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‹lim ve Mârifet

D O Ç . D R . M . S A ‹ T  Ö Z E R V A R L I
Araflt›rmac› - Yazar (‹SAM)

Azîz Mahmud Hüdâyî hem bir teorisyen, yani müellif ve âlim, hem de e¤itmen
yani mürflid ve ›slahatç› flahsiyettir. ‹rflad› dar anlamda sadece belli bir tarikata
dönük de¤il bütün halka yani ümmete yönelik bir vazife olarak gördü¤ünü de
belirtmemiz gerekir. Ayr›ca onun mesaj ve ö¤retileri, sadece kendi döneminin
insanlar›na de¤il as›rlar sonraya da hitap eden ilke ve prensipler fleklindedir. Bu
yaz›da k›saca onun ilim anlay›fl› özellikle Câmiü’l-fezâil ve kâmi‘ü’-r-rezâil ile
Hulâsâtü’l-ahbâr adl› eserleri ›fl›¤›nda ele al›nacakt›r.
Hüdâyî’ye göre ilim öncelikle insanlar›n mânevî derecelerinin yükselmesine ve
Allah’›n sevgisini kazanmaya vesiledir.1 Dolay›s›yla ilim asl›nda Allah’a ve mâ-
neviyata ulaflma vas›tas›d›r, kendi bafl›na bir amaç de¤ildir. Kendi mevzûn ifade-
leriyle ilim flu sorulara cevap bulma ve varl›¤›n hikmetini anlama aray›fl›d›r:
Nedendir dâr-i dünya dâr-i ukbâ
Nedendir mâh u hurflîd u süreyya
Nedendir berr ü bahr u kûh u sahra
Aceb bu yollar, beller nedendir?2

Hadisler göz önüne al›nd›¤›nda Hüdâyî’ye göre ‹slâm dininde insanlar›n derece
olarak nübüvvete en yak›n olanlar› ilim ehli ve Allah yolunda cihad edenlerdir.
‹lim sahipleri insanlara hükümlere yol gösterir, mücahidler de peygamberlerin
ahkam›n›n üstün gelmesi için savafl›rlar. Bu yüzden Hüdâyî’nin görüflüne göre
halk âlimlere daima muhtaçt›r, hatta cennette bile insanlar ilim adamlar›na da-
n›flacaklard›r.3



“‹lim taleb etmek kad›n erkek her müslüman üzerine farzd›r” hadisinde4 kaste-
dilen ilmin hangi ilim oldu¤u konusunda önceki alimler aras›nda ihtilaf ç›km›fl-
t›r. Ancak Hüdâyî’nin vurgulad›¤› üzere do¤rultusunda burada ilimden bekle-
nen fley insanlar› Allah’a daha çok yaklaflt›rmakt›r ve bunun birbirinden farkl›
yollar›n›n bulunmas› mümkündür. Herkes kendi zaviyesinden bakarak ilmini
yüksek görebilir ama mârifetullah ilmi (insan› Allah’a yak›nlaflt›ran ilim) en üs-
tün ilimdir.
Azîz Mahmud Hüdâyî her ilmin Cenab-› Hakk’a yak›nl›k has›l etme hususunda
bir katk›s›n›n bulundu¤unu kabul eder, fakat ona göre tam ve külli yak›nl›k Al-
lah’a vuslat, O’nun celal ve cemal tecellilerini müflahade sayesinde olur. fieriat-
taki farz ve vaciplerden maksat da Allah’a vuslatt›r. Rabbânî âlimler herfleye
Hakk’›n nuru ile bak›p yak›nlar›n en yak›n›n›, baflkalar›n›n göremedi¤ini görür-
ler. Peygamber vârisi olan âlimler iflte bunlard›r.
Dolay›s›yla Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre ilimler aras›nda merâtib (mertebeler)
vard›r. Derece merâtibi oldu¤u gibi mâhiyet veya konu farkl›l›¤› merâtibi de var-
d›r. Bât›n ve zâhir ilmi de böyledir.  ‹lm-i bât›n’›n önemine iflaret etmek “ilm-i
zâhir laz›m de¤ildir” demek de¤ildir. Bundan maksat ilm-i bat›n› tamam›yla terk
etmeye yeltenmemek, onu ihmal etmemek gerekti¤ini vurgulamakt›r. Yoksa ilm-
i zâhirin gereksizli¤ini ifade etmek, ulemây› küçük görmek mümkün de¤il-
dir.65Hüdâyî Allah’›n zâhir ve bât›n oluflunu dizelerinde flu flekilde tavsîf eder:
Ey gülleri handan edip bülbülleri nâlân eden
Gah hûb cemalin gösterip gah gizleyip pinhân eden
Sen “semme vechullah” dedin hem Zâhir u Bât›n ad›n
Gah gösterip gah gizledin akl› odur hayran eden.6
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Külliyesinden genel görünüm 



Öte yandan Hüdâyî’nin düflüncesinde hakka vas›l olma yolunda merâtibü’l-
ulûm dört aflamadan oluflmaktad›r: fieriat, Tarikat, Mârifet, Hakikat.7 Baflka bir
yerde Cenâb-› Hakk’a fliir diliyle “Envâr-› fleriattan, etvâr-› tarikattan ve esrâr-›
hakikattan” kendisine lutf etmesini dilemektedir.8

fieriat ilmi ve zahirin ›slah›na dair bilgiler hacc farizas›nda nisbetle az›k ve bi-
ne¤e ait bilgiler gibidir. Tarikat ve bat›n ›slah›na ait bilgiler ise hacc›n yollar›n›
ve konaklar›n› bilmek gibidir. Hacc için gerekli olan az›k, binek ve konaklar› sa-
dece bilmek, onlar› haz›rlamad›kça hiçbir fayda vermeyece¤i gibi, o yollardaki
konaklara girip yolculuk etmedikçe bir fayda sa¤lanamaz. fieriat hükümlerini ve
tarikat âdâb›n› sadece bilmek, onlar›n gere¤iyle amel etmedikçe hiçbir fayda te-
min etmez.9 Onlarla mârifete ve oradan hakikate ulaflmak laz›md›r.
O yüzden faydas›z ilmin, Hüdâyî’nin tesbitiyle, Hak nezdinde bir de¤eri yoktur.
Faydal› ilim deyince de, sahibini yüce derecelere yükselten ve r›za-y› ilahî’ye
ters düflen fleylerden al›koyan ilim anlafl›l›r.10 Neticede ilmiyle âmil olmayan ki-
fliye zaten âlim demek do¤ru de¤ildir. Böyle kimseler ulemâdan say›lamaz. Bü-
tün insanlara ve bilhassa ulemâya yak›flan kulluk ve ibadetle meflgul olup yara-
t›l›fl s›rr›na uygun hareket etmektir.11

Görülüyor ki Azîz Mahmud Hüdâyî’nin tasavvufî düflüncesinde mârifet ve ilm-
i ilahî, yani Cenâb-› Hakk› iyice tan›mak faziletlerin en yücesidir.12 Ona göre
bundan dolay›d›r ki, ‹slâm gelene¤inde Allah kat›nda en yüce ilim ilm-i tevhid
ve hakikatt›r. Bu ilim kibrit-i ahmer’den daha de¤erlidir ve ehli çok nadirdir.13

Nitekim Divân-› ‹lâhiyât’›n›n ilk ilâhisinde tevhidin ve tevhid bilgisinin önemi-
ni flu m›sralarla dile getirmektedir:
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Gönülden pas›n› silmek dilersen
Bilmediklerini bilmek dilersen
E¤er Hakk’› sende bulmak dilersen
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler
Âleme ibret gözüyle bakanlar
Çera¤›n nûr-i Mevlâ’dan yakanlar
Yerden gökden geçip Arfl’a ç›kanlar
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler
Aldanma ki sak›n bu kâinata
Geç ak u karadan bak nûr-i Zât’a
Ermek ister isen bâki hayata
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler.14

Hüdâyî’nin ilimle ilgili önemli ve günümüzde de üzerinde çok durulmas› tespit-
lerinden bir di¤eri fludur. Alime dünyal›k toplamak ya da makam ve mans›p
elde etmek için ilim tahsil etmek yak›flmaz. Baflka bir deyiflle ilim hasis, yani
düflük ve baya¤› emellere alet edilmez.15

‹lim ve ibadet iliflkisine gelince Hüdâyî’ye göre ilim a¤aca benzer, ibadet ise
meyve gibidir. O halde ilim elbette amelden önce gelir. Çünkü ilim olmadan
onun nas›l yap›laca¤›, niye yap›ld›¤› bilinmez. Önce mabûdu tan›mak sonra ona
ibadet etmek laz›md›r.16 Tefekkuh, yani dinde derin anlay›fl sahibi olmaktan
maksat ise bu anlay›fl›n kalpte kökleflip etkisinin bedene ve uzuvlara yans›ma-
s›d›r.17

Bütün bu özellikleri yan›nda Hüdâyî ilim ve mârifet konusunda flunlar› da ha-
t›rlatmaktad›r: “Hakiki ilim Allah Teâlâ’ya aittir. Çünkü O’nun ilmi zat›ndand›r.
Mahlûkat›n ilmi ise bizâtihi kendinden olmay›p Allah’›n ö¤retmesiyledir.”18 Bu
sebeple insanlar›n mârifete tam anlam›yla ve hakk›yla ulaflmalar› zordur. Çün-
kü Hakk’›n mârifetini Hak’tan baflka hiç kimse tam olarak bilemez. Bu aç›dan
mârifetin hakikati hakk›nda yegane söz “hayrettir”, yani onu kavrama acziyeti-
ni idrak etmektir. O yüzden hiç kimse gerçek anlamda Allah’› tasvir edemez,
methedemez ve O’na kulluk edemez.19 Bu yönde ilerlemek ve yüksek derecele-
re ulaflmak isteyen, tecelliyât nurlar›ndan oluflan manevî bahçelere girmek iste-
yenin amac› celal ve cemal bahçelerinde olgunlaflmak olmal›d›r. Ariflerin soh-
beti ve Ehl-i tevhide hizmet bu konuda ona yard›mc› olur ve sonunda ilme’l-ya-
kinden hakka’l-yakine ulaflma imkân›n› elde eder.20 Nitekim Arapça bir dört-
lü¤ünde “hal” ve “kal”in, “ayne’l-yakîn” ve “ilme’l-yakîn”in ayn› mertebeler ol-
mad›¤›n› vecîz bir flekilde dile getirir.21
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D‹PNOTLAR

1 ‹lim, amel, seyrü süluk (Câmiü’l-fezâil), trc. Hasan Kâmil Y›lmaz (‹stanbul, Erkam Yay›nlar›,
1988), s. 15.
2 Dîvân-i ‹lâhiyât: T›pk›bas›m ve Çeviriyaz›, haz. Mustafa Tatc›, Musa Y›ld›z (‹stanbul, Üsküdar
Belediyesi, 2005), s. 129.
3 ‹lim, amel, s. 17.
4 ‹bn Mâce, “Mukaddime”, 17.
5 ‹lim, amel, s. 18-21.
6 Dîvân-i ‹lâhiyât, s. 135.
7 bk. Sohbetler, haz. Safi Arpagufl (‹stanbul, ‹nsan Yay›nlar›, 1995), s. 66, 254.
8 Dîvân-i ‹lâhiyât, s. 35.
9 ‹lim, amel, s. 22-23.
10 ‹lim, amel, s. 21-22.
11 ‹lim, amel, s. 24.
12 ‹lim, amel, s. 170.
13 Alemin Yarat›l›fl› ve Hazreti Muhammed’in Zuhuru (Hulasatü’l-ahbar), trc. Kerim Kara, Mustafa
Özdemir, (‹stanbul, ‹nsan Yay›nlar›, 1997), s. 122.
14 Dîvân-› ‹lâhîyât, s. 15.  Yine baflka bir k›tada flöyle der:
Kesret emvâc›na aldan›r sanma
Vahdet deryas›na girip gelenler
Bir dahi fâniye nazar eylemez
Hakk’›n dîdâr›n› görüp gelenler (Dîvân-i ‹lâhîyât, s. 251).
15 ‹lim, amel, s. 24.
16 Alemin Yarat›l›fl›, s. 121.
17 Alemin Yarat›l›fl›, s. 125.
18 Alemin Yarat›l›fl›, s. 119.
19 Alemin Yarat›l›fl›, s. 124.  Hüdâyî’ye göre bundan dolay› da Hz. Peygamber Cenab-› Hakk’a hi-
taben “Seni hakk›yla methedemedim, Sen kendini övdü¤ün gibisin” buyurmufltur (Müslim “Sa-
lat”, 222; Ebû Dâvud, “Salat”, 148).
20 Alemin Yarat›l›fl›, s. 127. Hüdâyî bu düflüncesini bir dörtlü¤ünde de flöyle ifade etmektedir:
Keflf olup ef‘âl ü s›fât
K›ls›n tecellî nûr-i Zât
Ta bulavuz bâki hayat
Rabbim meded, Mevlam meded (Dîvân-› ‹lâhîyât, s. 117).
21 “Fe-leyse’l-kalü ke’l-hali
Ve-leyse’l-ilmü ke’l-ayni
Ve eyne’n-nâk›sü’l-a‘mâ
Ve eyne sahibü’l-aynî“ (bk. Divân-i ‹lâhiyât, s. 528).
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Metafizik Dünyas›

D O Ç . D R . ‹ S A  Y Ü C E E R
Yüzüncü Y›l Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi 

Girifl

Ça¤dafl dünyada ülkeler kendi de¤erlerini dünyaya evrensel boyutta sunma ça-
bas›ndad›r. Azîz Mahmut Hüdâyî (ö.1038/1628)’de bu ülkenin insan› olup, dü-
flünceleri ile özgündür. Bu nedenle onun dünyaya tüm yönleriyle tan›t›lmas› in-
sanl›k için bir kazan›m olacakt›r.
Mazideki bu flahsiyeti günümüze ve gelece¤e tafl›mada onun madde ötesi alemi
alg›lama biçimi önemlidir. Onun zaman, mekan, insan ve kurumlarla ilgisi ve
e¤ilimleri büyük de¤er oldu¤unu göstermektedir. Fizik ötesi dünyas› ve dünya-
ya bak›fl› eserlerinde dile getirilmifltir. Mânân›n büyük oranda ihmal edildi¤i gü-
nümüzde onun bu yönüyle tan›t›lmas›nda büyük yararlar olacakt›r. Onun ilâhî
aflkla ilgili dile getirdi¤i hususlar, ahiret ahvâli, kulun Allah’a yak›nl›¤› ifade tar-
z›, inanc› makbul hale getirme çabas› üzerinde yo¤unlaflt›¤› hususlar aras›nda-
d›r. 
O tasavvufî düflüncesini yans›tm›flt›r. Bu düflüncelerin gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas›
ve dünyaya tan›t›lmas› sadece dînî ve tasavvufî malumat düzeyinde kalmamas›
beklenir. ‹nsana verdi¤i de¤er nedeniyle insanlar onun etraf›nda yo¤unlaflm›fl-
t›r. O kendisini dinleyen, etraf›nda oluflan ve etkilenenleri fizikiden daha ötele-
re götürmeyi baflarm›flt›r. 
Onun sözlü olarak dile getirdikleri yaz›lmam›fl, sadece elde kalanlarla onu de-
¤erlendirme zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bunlar da onunla ilgili önemli düflün-
celer ortaya koymakta ve onu de¤erlendirme imkan› vermektedir. Medreselerle



tasavvuf çevrelerinin mücadelesinde bu türden iki kesimi de kucaklayan flahsi-
yetlere her dönemde ihtiyaç duyulmufltur. O döneminde gösterdi¤i etkinlikle-
riyle kendisini hem döneminin sultanlar› ve çevresi düzeyinde ispat etmifl, hem
de halk› yönlendirmifltir.
Onun inanç ve düflünce boyutu incelendi¤inde s›radanl›k olmay›p derûnîlik
içerdi¤i görülür. Bunu nas›l kazand›¤› ise merak konusudur. Zahirî ilimler bir
flekilde insan u¤rafl›s› ile elde edilebilmektedir. Fakat yeme, içme, uyku, konufl-
ma gibi tabii faaliyetlerden büyük oranda fedakarl›k yap›p nefsin ar›nm›fll›¤›n›
sa¤lamak s›radan bir giriflim olmamaktad›r. Bu fedakarl›k insana bir tak›m kaza-
n›mlar sa¤lamaktad›r. Ola¤an d›fl› olaylara vak›f olma, bir tak›m üstün bilgilere
ulaflma, içten olma elde edilebilmektedir. 
Kiflinin medresedeki hocal›k görevinden ayr›l›p tasavvuf mürflidine ilgi duyma-
s› Gazali ve Hüdâyî’nin takip etti¤i bir yöntemdir. Bunlar›n d›fl›nda baflkalar› da
bu metodu izlemifltir. Bu da genelde medreseden ayr›larak maddi ba¤lar› kopa-
r›p, resmi görevleri b›rak›p tasavvufun s›nav a¤›rl›kl› yöntemini benimsemekle
bafllamaktad›r. Bundan sonra da tekrar sosyal etkinliklere dönme gerçekleflmek-
te, mânây› önemsemek, maddeye gerçek de¤eri kadar de¤er verme anlay›fl› ge-
liflmekte, tüm ilgi ötelere gösterilmektedir. Hüdâyî bunu baflarm›fl bir flahsiyet-
tir. Bu bir tercihtir. Sonunda bir tak›m kazan›mlar›n elde edilmesi söz konusu-
dur.
Onun baflar›lar›na bak›ld›¤›nda flunlar görülür. Kad› ve müderris olarak adalet
ve ilmi yayg›n hale getirmede baflar›l›d›r. Tasavvufa yöneliflinden itibaren fev-
kalâde baflar›l› bir mutasavv›ft›r. Merhaleleri geçmifl ve veli olmada üst konuma
gelmifltir. Halk› e¤itme ve irflat iflinde baflar›l›d›r. Osmanl› yönetiminde padiflah-
lara yazd›¤› mektuplarla yapt›¤› tavsiye, telkin ve dan›flmanl›klarda yanl›fll›k
yapmam›fl, ülkenin selameti için çal›flm›fl, siyasilere örnek olmufltur. Edebiyata
hizmetiyle örnek bir flahsiyet, eserleri ile dünya edebiyat›nda yer almas› gereken
üstün bir de¤erdir. 
Tüm bunlar›n üstünde onun manevi yönü, üstün manevi kiflili¤i fevkaladedir.
‹nançta geldi¤i üstün konum bunu ifade ve dinin naslar›na ba¤l› kalmada gös-
terdi¤i hassasiyet örnektir. Onu çok yönlü mükemmel insan, kâmil mümin ola-
rak görmek ve beflere örnek olarak sunmak geç de olsa isabetli bir faaliyet ola-
cakt›r. Onun meziyetlerinin sunumu emsallerinin yetiflmesi yolunda mütevaz›
bir çaba olacakt›r. Eserleri onu tan›mada en büyük katk›y› yapmaktad›r.
Burada onun kavramlara getirdi¤i izah tarzlar› ve onlara yükledi¤i anlamlardan
öte manevi yönü üzerinde durmay› hedefledik. Teknik konulardan çok madde
ötesi aleme bak›fl›na aç›kl›k getirmek istedik. fiüphesiz o çok yönlü bir flahsiyet-
tir. Kad›, müderris, mutasavv›f, flair ve mürflit olarak incelendi¤inde evrensel
boyutta bir flahsiyet oldu¤u ortaya ç›kacakt›r. Onun ölüm ötesi hayat› önemse-
yen, Allah’a ihsan düzeyinde güçlü imanla inanmay› ö¤ütleyen yönüne aç›kl›k
getirmek istedik. fiüphesiz dille ifade edilemeyen inanç gücünü anlatabilmek
kolay olmamaktad›r.
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1-Fiziki Ortam› ve Uzletten Celvete Dünyas›

1.1-Dünya-Ahiret Dengesini Kurmas›

O medrese ilmiyle manevî alan› birlikte yürütmeyi baflarm›fl bir flahsiyettir. Al-
lah ile iliflkide kendi nefsini ›slah ve irflat edip Allah’a yak›n bir kul olmay› ba-
flar›rken, medreseden ald›¤› bilgiyi vaaz ve sohbetleri ile halk›n irflad›na yans›t-
m›flt›r. Kendisi Allah’a ihsan düzeyinde yak›n olma çabas› verirken müslüman-
lar›n inanç düzeylerinin ileri konuma gelmesi, özellikle Trakya ve Balkanlarda-
ki halk›n ‹slamî fluura ermesi ve gayri müslimlerin müslüman olmas›nda çaba
vermifltir. 
Halka vaaz etme ve talep ve sorunlar›na çözüm üretme, taliplisine tefsir ve ha-
dis gibi dersler okutma, di¤er taraftan da maneviyatta merhaleler almak isteyen-
lere yard›mc› olma onun hayat›nda bir arada görülür. Bunun için dergah ve çi-
lehane inflas›n› bizzat yürütmüfltür. Dünyevi mekan unsurunu infla ederken he-
defi maneviyat›n inflas›yd›. Fizikî mekân kullan›larak fizik ötesi mekân kazan›-
lacakt›. 
Onun fizikî irtibat› oldu¤u kimselerin bafl›nda yaflad›¤› dönemin sultanlar› ge-
lir. Onlar›n d›fl›nda halka kadar inen bir tesir çevresi vard›r. Sultanlarla birebir
görüflerek etkileme yan›nda mektupla ö¤üt yöntemi Hz. Peygamber’in komflu
hükümdarlara gönderdi¤i mektuplardan esinlenerek devam ettirilen bir yön-
temdi. En büyük faydas› ise sözlü olarak yap›lan ö¤ütler belgelenemezken, ya-
z›lanlar belge olarak elde bulunanlar kalm›fl ve onlardan yararlanmak mümkün
olmufltur.
Pek çok flahsiyet gibi o da saraya davet edilirdi. Bu dönemlerinde sunulan ik-
ramlardan öte orada buldu¤u f›rsattan yararlan›p çevresindekilere ö¤üt vermesi
ile dikkati çeker. Onun sarayla olan bu irtibat› çok genifl halk kitlesini etraf›nda
toplay›p onlar› irflat etmesine engel de¤ildi. Onun merkezi yöneticilerle halk›n
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bir arada bulunup kaynaflabildi¤i yerdi. Müntesipler aras›nda sultanlar›n varl›-
¤›, müntesip müdavimler aras›nda sadrazamlar›n bulunmas› dikkati çeker. Bu
durum di¤er insanlar›n gelmesine engel olmuyordu. Her kesimden insan onun
etraf›nda yer alabiliyordu. Her bilgi, kültür, sosyal konumdan insan ondan ya-
rarlanabiliyordu. O bu insanlar›n yararlanaca¤› yönlendirmeleri yapabiliyordu.
‹rflad edenin önemi de burada ortaya ç›kmaktad›r. Yöneticiler ve halkla bu de-
rece yo¤un ilgilenmesi onun ilmi çal›flmalar yapmas›na engel olmuyordu. Yaz-
d›¤› eserlerinde hedefi okuyanlar› irflat etmekti. Dinî hayata yönelmek isteyen-
ler üzerinde bu yolla etkili oldu¤u bilinmektedir.
Onun dünya hayat›nda ‹slam kültürüne katk›s› ile kulun ahiret kazan›m›n› elde
etmesi bir arada yürümüfltür. Belki de bizim sorunumuz dünyevileflirken öbür
alemi ihmal etme sorunudur. Ondan etkilenenler bu etkisi eserlerine yans›tm›fl-
lard›r. Bunlar içinde en belirgini Bursal› ‹smail Hakk›’d›r (ö. 1137/1725). Ruhu’l-
beyan adl› eserinde ruhî boyut yans›rken bu flahsiyetin etkisi aç›kt›r. 
O ‹slamî bilgilerde ilerledi¤i gibi manevî alanda ilerlerken kutbu’l-aktâb, gavs,
sahibu’z-zaman, mürflid-i kâmil türünden övgülere iltifat etmemifl, ruh alemin-
de ilerleme ve halk›n mâneviyat›n› yükseltme çabas› vermifltir. Her tasavvufî
flahsiyet gibi onunla ilgili menk›be ve kerametler dilden dile yay›lsa da o bunla-
ra de¤il istikamete önem vermifltir. 
Onun edindi¤i fizikî mekân kendi konfor ve dünya meta›na kavuflup rahat etme-
si için de¤ildi.1 ‹nsanlar farkl› dönemlerde özellikle fitne ve savafl y›llar›nda
muhtaç olduklar› felaket dönemlerinde bu mekanlara ihtiyaç duymufllar ve bu
ihtiyaçlar›n› gidermifllerdir.
Onun hedefi insanlar›n hem bedeni ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar›, hem de îmanla-
r›n› muhafaza edip, ona kalite kazand›rmalar›, taklitten tahkike götürebilmele-
riydi. O sevgisini dile getirdi¤i fliirlerinde dahi ço¤u zaman üst perdeden halk›n
anlamad›¤› yoldan gitmeyi seçmemifl, halk› düflünmüfltür. Halk›n o dönemdeki
düzeyini göz önünde bulundurarak hitap etmifltir. fiiiri hikmeti ifadede bir araç
olarak kullanm›flt›r. Mekân olarak edindi¤i yer insanlar›n mânen yararland›kla-
r› için s›kl›kla u¤rad›klar› bir yer olmufl, o vefat›ndan sonra da eserleriyle etki-
sini ve insanlara faydal› olmay› sürdürmüfltür.
Bu mekân çevre halk› taraf›ndan en çok istifade edilen yerlerdendi. Geçmiflte
“‹stanbul’daki veli türbeleri içinde en çok ra¤bet görenlerden birisi olma vasf›n›
da günümüze kadar sürdürmüfltür.”2 O art›k tarikat çal›flmalar›n›n içinde ve ku-
rucu konumundad›r. “Tarikat›n gayesi insanda nefsi öldürüp ruhun saltanat›n›
korumakt›r veya hakikati buldurmakt›r gibi ifadelerin hepsi ayn› yere ç›kar.”3

Tasavvufun dinde manevî (ruhî) yöne a¤›rl›k vermek ve dini daha derûnî yafla-
mak üzere bir yol teflkil etti¤i savunulmufltur. Esasen onun tutunmas› ve gelifl-
mesi bu fonksiyonuna çok ba¤l›d›r.4

O kurumdan hareketle gayeye ulaflma çabas›ndad›r. Üsküdar’da özgün bir ku-
rum oluflturmufl, Celvetili¤i kurmufltur. Bunun da temelinde Hac› Bayram-› Ve-
li vard›r.5 Onun tasavvufî bir ekol oluflturacak düzeyde ve kapasitede oldu¤u,
bunu gerçeklefltirecek alt yap›ya, bilgi, kültür ve insan unsurlar›na sahip oldu-
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¤u aç›kt›r. O oluflturdu¤u bu kurumda insanlar› fizik ötesi aleme yönlendirirken
dünya hayat›nda da önemli organizenin içinde oldu¤u görülür. Burada sadece
teflekkül etti¤i flekliyle ve kurucu flahsiyetiyle kalmam›fl, ‹smail Hakk› Bursavî
gibi müfessir düzeyinde flahsiyetler yetifltirmifltir. 
Burada dikkati çeken husus bu flahsiyetin kurumu ve düflünceleri k›rsal kesim-
den ve üst düzeyde kimseler taraf›ndan kabul edilmifl ve takdir görmüfltür. Bu-
nun gerçekleflmesi için halk› yönlendirenlerin âlim, âbid, zâhit, fâz›l, kâmil
mürflit olmas› gerekmektedir. Üstün vas›flara sahip olan flahsiyetlere insanlar il-
gi duymufl, çevresinde yer alm›fl, irflatlar›ndan yararlan›lanlar›n etraf›nda olu-
flum gerçekleflmifltir.
‹nsanlar samimiyetine inand›klar› iyi niyetle fayda elde edilece¤ini gördükleri
kimseleri mürflit kabul etmifllerdir. Halk›n de¤erlendirmesi, kuruma ilgi duyma-
s› ve devam›n› sa¤lamas› önemlidir. Aksi takdirde o kurum ve düflünceler de-
vam etmeyecektir. Hüdâyî kendisi kabul görme yan›nda halk›n de¤er verdi¤i
önemli flahsiyetler yetifltirmifltir. Bunlardan Celveti fleyhi “Abdulhay Efendi (ö.
1117/1705) XVII. As›r boyunca ‹stanbul’un en yayg›n tarikatlar›ndan biri olan
Celvetili¤in flehir hayat›nda kökleflmesini sa¤lam›fl bir mutasavv›ft›r.”6 Bu yap›-
lanan›n flehir hayat›nda entellektüel kesim taraf›ndan ra¤bet görmesi öncüleri-
nin çok boyutlu ve ikna edici bilgi düzeyine sahip olmas›yla da ilgilidir. Vaazla
halk irflat edilirken, tefsir, hadis vb. ile ilim çevreleri fliirle bu alana ilgi duyan-
lara hitap sa¤lanm›flt›r. 
Celvetiye “kurucusu olarak Azîz Mahmud Hüdâyî gösterilse de pir olarak Hüdâ-
yî’nin fleyhi Üftadi’yi kabul etmek daha do¤ru olur. Üftade’nin fleyhi H›z›r dede
Hac› Bayram velinin müridi oldu¤u için Celvetiye’yi Bayramiye’nin bir kolu ola-
rak kabul edenler de vard›r.7

Üsküdar’da “bizzat Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan 998/1589 tarihinde yapt›-
r›lan cami ve külliye 126671850’de Üsküdar çarfl›s›nda ç›kan bir yang›nda tama-
men yanm›fl, devrin hükümdar› Abdulmecit taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›r.8
Bu da siyasilerin ona ve oluflturdu¤u kurumuna farkl› as›rlarda gösterdi¤i ilgi-
nin belirtisidir.

1.2-‹nanç Üstü Düzeyinin Alt Yap›s›

Her mü’minin hedefi inanc›n› s›radan inanm›fll›ktan kurtar›p ileri konuma ge-
tirmektir. Bu da ihsan kavram›yla ifade edilen bir düzeydir. Nefsin tezkiyesi ile
inanç takviye edilecektir.
Maddî nüfuz bedene hükmederken, mânevî nüfûz sahibi flahsiyetler gönüle hitap
ederek insan› ahirete haz›rlam›fllar, inanc›ndan haz almas›n› sa¤lam›fllard›r. Bu-
nun organizesi ise tasavvuf cereyan›n›n elinde gerçekleflmifltir. ‹nsanlar›n inanç
düzeyini yükseltme müslümanlara yönelik bir faaliyet olurken, her fleyiyle feda-
karl›k yap›p gayri müslimlerin ‹slam’a gelmesini sa¤lama çabas›n›n verilmesi, öte-
lere inanan insanlar›n temel faaliyetleri aras›ndad›r. ‹slam süratle gayri müslimler
aras›nda yay›lm›fl ve benimsenmiflse, bunda ‹slam’› özümseyen ve cennette baflka
insanlar›n da olmas›n› arzu eden, inanc›n lezzetini baflkalar›n›n da tatmas›n› iste-
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yenlerin rolü büyüktür. Buna yönelik olarak merkez infla edilmesi ve vak›f tahsi-
sine sultanlar›n katk› sa¤lamas› iflin fark›nda olmalar›n›n göstergesidir.
Halk aras›nda münevverden esnafa, alimden cemaate insanlar mürflidin yönlen-
dirmesi ile dini hayat›na istikamet vermifltir. Tekke infla ettirmesi buralar›n öne-
mi dini hayata katk›lar› halk›n irflad›n›n sa¤lanmas› dünya hayat›nda ahirete yö-
nelifli temin içindi. ‹nsanlar›n bu mekan unsurundan yararlan›rken bunlar›n
meflru olup sultan›n yard›m›yla yap›ld›¤›, arkas›nda sultan›n oldu¤u, buradaki
faaliyetlere sultan›n onay verdi¤i anlam›n› kaps›yordu. Ayr›ca bu bir din kuru-
mu olunca sultan ve çevresi buraya destek vererek kendi dindarl›¤›n› da ispat
ediyordu. Halk o sultana itaat etmenin gere¤ine inan›yordu. Tasavvufi flahsiyet-
lerin kendilerini müsta¤ni gören bir tav›rla sultanlara karfl› tak›nd›klar› tav›r
hatta hediyeye dahi iltifat etmemeleri onlar›n gerçek ilgisinin fizik ötesine oldu-
¤unun göstergesidir. Onlarla ilgili olarak halk aras›nda yay›lan keramet ve men-
k›beler özellikle savafllarda gösterdikleri üstün ve ola¤an d›fl› yararl›klar sultan-
lar›n onlara olan ilgisini art›rm›flt›r. 
Halk›n yöneticisi olan sultan halk›n de¤er verdi¤i de¤erlere gereken de¤eri ver-
mek durumundayd›. Bu nedenle o çevrelere ilgi göstermek halk›n yan›nda yer
alman›n da bir göstergesiydi. Sultan›n gösterdi¤i iltifat o flahsiyetlerin mânevi-
yatlar›na ve onlar›n gerçekten halk aras›nda gösterdikleri etkinliklerden dolay›
de¤erli olduklar›ndan kaynaklan›yordu. Sultan inanc›n› maddi yard›m sa¤laya-
rak yans›t›yor, maddî destek vermesi o kurumun arkas›nda oldu¤unun da gös-
tergesi oluyordu. Böylece sultan hem tekke hem de medrese yapt›rarak bu iki
kurumun ikisinin de yan›nda oldu¤unu ispat ediyordu. Bunu sadece maddî fi-
nansman olarak de¤il manevî destek olarak da görmek gerekmektedir. Bunlar›n
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hay›r duas›n› almak çok önemliydi. Bu kimselerin gönlünü hofl etmek makbul
bir dua almak düzeyinde görülüyordu. Bu yolla manevi haz al›yorlard›. 
Burada en büyük dua devletin saadeti ve mü’minlerin muzafferiyetine yönelik-
ti. Ayr›ca bunlar›n hem sözlü ifadeleri hem de fliirleri s›radan kelimelerden
oluflmay›p yüksek mânalar› terennüm ediyordu. Küffâr diyar›nda faaliyet göste-
renler sadece ak›nc›lar de¤il, ayn› zamanda gönül erleriydi. Bafl›n› vermeye ha-
z›r flehadete susam›fl kimselerdi.
Tekkelerin da¤ bafllar›nda kuruluflu da bir rastlant› de¤ildi. Burada ki öteleri
görmek gerekmektedir. Bu yerleri mamur hale getirmek, bölgenin güvenli¤ini
sa¤lamak, en önemlisi de oralar› külliye haline getirip ‹slam medeniyetinin do-
lay›s›yla da dinin yay›lmas›nda bir üst konumundayd›. Bunu yapanlar ise gö-
nüllü savaflç› olarak en büyük gücü oluflturan kimselerdi. Halk›n mal›na mülkü-
ne iliflmiyor, müstakil yerlerde büyük faaliyetler yap›l›rken dünya ahiret denge-
sini kuruyor, madde ile mâna birlikte yürüyordu. Bunlar hem tahsil ve terbiye
görüyor, hem de bunun uygulamas›n› yap›yordu. Fethedilen yerlere yap›lan za-
viye ve tahsis edilen vak›f sultan eliyle gerçekleflirken, buralar devlete ba¤l› ve
onun kurumu olarak faaliyet yürütüyordu. Tasavvufa yak›ndan ilgi ise bir mey-
letme ve ilgi duymayla alakal›d›r. Tasavvuf çevresi tevazuyu tercih etmifl, bu-
nun en belirgin örne¤i alim oldu¤u halde ümmî lakab›n› seçen Ümmî Sinan
Efendi (958/1551)’de görülmüfltür.
‹limler zâhirî ve bât›nî olarak ayr›ld›¤›ndan itibaren bu kesim her iki alana da
vak›f olma çabas›n› seçmifltir. ‹htilaflar›n olmad›¤›n› söylemek yanl›fl olur. Fik-
rî hususlarda ihtilaflar bulunmakla beraber, her kesim kendi alan›yla ilgili faali-
yetlerini yürütüyor, ayn› zamanda fikri münakaflalar da oluyordu. Medrese ilim,
dergah da irfan› temsil edince, biri alim di¤eri arif yetifltirmifl oluyordu. Bunun
ikisi de bir flah›sta bulunabiliyor, bu flah›s hem dini ilimlere vak›f, hem de irflat
hizmetlerinin içinde olabiliyordu. 
Sultan her iki kesime hürmet ediyordu. Halk çocu¤unu medreseye verirken,
kendisi cami ve dergâhtaki irflat faaliyetlerinden yararlan›yordu. Onlar› medre-
senin konular›ndan çok tarikat çevresinin muhabbet ve sohbetleri ilgilendiriyor-
du. Hüdâyî her iki alanda yetiflmifl bir flahsiyet olmakla beraber, tasavvufa tema-
yülünün ömrünün olgunluk dönemini kapsad›¤› görülür. O dinin kurallar›na
ileri düzeyde ba¤l›l›¤›yla bilinir. Edebî gücünü de insanlar›n dinî ruhî ve ictimâî
e¤itimi için kullanm›flt›r.9

Hüdâyî Rabbine kullu¤un ifadesi olan görevleri yerine getirmifltir. ‹nsan›n kay-
betti¤i mal ve can› verenin de alan›n da Allah oldu¤u, kiflinin sahip oldu¤u her
fleyin O’ndan geldi¤i, kulun hakikatini bilenin O oldu¤unun fluurundad›r. ‹nsa-
n›n tüm organlar› O’nun var etmesiyle var olmufltur. ‹nsan›n kendisi fiilleri, s›-
fatlar› dünya hayat› O’nun vergisidir. O Allah’› hayy ve kayyum gibi isimleriyle
anar ve her fleyin O’na malum oldu¤unu, O’nun d›fl›ndakilerin yok olaca¤›n› be-
lirtir. “Hüdâyî’yi sen erifltir murada” duas›n› tekrarlar. Allah’a senâda bulunur.
Hükmü O’nun verdi¤ini, sema ve yerin O‘nun oldu¤unu, baflkas›n›n bunlarda

bir müdahalesinin söz konusu olmad›¤›n› belirtir.10
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2-Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Manevî Yönü

Onun rüyalar›n› dahi yaz›p de¤erlendirdi¤i düflünülürse sistemli bir hayat yafla-
d›¤› görülür. Padiflahlara yazd›¤› mektuplar onun yönetim nezdinde etkisinin
göstergesidir. Bu flahsiyet manevi yönüyle erdi¤i tecellilerde barizleflir. Bunlar›n
içerik ve ruh halinin tespiti kolay görülmemektedir. Menk›beler ise genelde halk
aras›nda yay›larak bu flahsiyetin önemini ortaya koyar.11 Bursal› ‹smail Hakk› (ö.
1137/1727) onun hakk›nda “bulan bilen Hüdâyî efl-fieyh Mahmud Hüdâyî”12 ifa-
desini kullan›rken, onun Allah’› bulan ve bilen bir flahsiyet oldu¤unu belirtir.
Manevi iflaretlerle vaaz ve irflat meclislerine devam etmekte oldu¤u Üftâde Efendi
(988/1580)‘ye intisap etmifltir.13 Bunu nâib iken tâib oldu¤u espriyle anlat›r. 14

Önce mal ve mülkten, sonra da görevden ayr›lma, bununla yetinmeyip nefsini
ayaklar alt›na alma ile ifade edilen bir farkl›laflma söz konusudur. Üftade ondan
bunlar› istemektedir. O da kabul etmifl ve onun elinde tasavvuf terbiyesi alm›fl-
t›r. Böylece mal›n› fakirlere vererek sonra da dünyevî ba¤› olan memuriyeti b›-
rakmas›, s›k› bir riyâzete girmesi onda önemli de¤iflim sa¤lam›flt›r. Burada kifli-
nin g›da olarak alaca¤› yiyeceklerde çok basit ve gâyet azla yetinmesi önemlidir.
Bu durumda ruh kuvvetlenmekte, beden hayat›n› devam ettirmektedir.
S›k› bir tasavvuf e¤itimi ile onun k›sa zamanda merhale kat etmesi mümkün olmufl-
tur. Tüm bunlar tamamland›ktan sonra zâhirî ve bât›nî ilimleri tahsil etmifl bir kim-
se vasf›yla halk› irflatla görevlendirilmifltir. Burada sosyal faaliyetler, yard›m çal›flma-
lar›, vak›flarda üstlendi¤i misyonlar önemlidir. O fiia’ya karfl› yap›lan savafla kat›lm›fl-
t›r.15 Onun inanç dünyas›nda Ehl-i Sünnet çizgisinde oldu¤u tespit edilmektedir. 
Bir yönüyle merkezi büyük camilerde vaaz, di¤er taraftan her kesimden dergâ-
h›na gelen insanlar›n irflad› bir arada yürümüfltür. Sultan›n hizmet etti¤i bir flah-
siyet olmas›, üst kademe ile irtibat›, onlar›n onun dergah›na ilgi duymas› onun
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önemini belirten hususlard›r. Sarayla ikili iliflkiler büyük oranda mektuplaflma-
larla sa¤lanm›flt›r. Bunda belirgin olarak III. Murat (ö. 1003/1595)’a yaz›lan mek-
tuplarda görülür. Padiflah› yaflad›¤› yüzy›l›n adaletli davranan, Allah’›n dinine
yeniden canl›l›k kazand›ran, unutulan sünneti ihya eden, Allah’›n kullar›n› ve
ümmeti rahat ettiren, ümmet-i Muhammed’in en kuvvetli ve kâmil kiflisi olma-
n›n sebeplerine riâyet eden vas›flar›yla överek onu böyle olmaya teflvik etmifl,
“himmet ve azimet zaman› gelmifltir”16 demek suretiyle böyle olmaya teflvikte
bulunmufltur. ‹nsanlar›n odun ihtiyac› dahi onu ilgilendirmifl ve bununla ilgili
görüfllerini saraya bildirirken, ecdad› Kanuni’nin su hayr› yapt›¤› gibi onun da
odun hayr› yapmas›na teflvikte bulunmufltur. Uyku ile uyan›kl›k aras›nda ald›-
¤› bir hitab› padiflahla paylaflm›fl, onun yorumunu da tahmin edebilmifltir.17

III. Murat’›n ölümü onu çok duyguland›rm›flt›r, dünyan›n geçici oldu¤u, onun
cazibesi karfl›s›nda aldanmamak gerekti¤ini “yalanc› dünya” ifadesini kullana-
rak dile getirmifltir. Dünya onun nazar›nda iki kap›s› bulunan harap bir eve ben-
zetilir. ‹nsan bu kap›lardan birinden girer di¤erinden ç›kar. Bu nedenle dünya
nimetlerine de¤erinden fazla önem vermeye de¤mez. O bir oyunca¤a benzetile-
bilir. Ak›ll› kimse dünya ile gönül ba¤› kurmaz. Bunlar göz önünde bulunduru-
lunca dünya hayat›ndaki farkl› yollar›n do¤rusuna gitmek gerekir. Karfl›lafl›lan
zorluklar afl›lmal›, mümin bu dünyay› meflakkat yeri olarak görüp gerçek huzu-
run ahirette olaca¤›n› kabul etmelidir.
Ona göre insanlar bir kafile halinde yola ç›km›fl yolcular gibidir. Gece gündüz yo-
luna devam edip gitmeden istedi¤i yere ulaflan kafiledeki yolcular misali insan ha-
yat› bir yolculuk olarak alg›lanmak durumundad›r. O tüm imkanlar›n› Allah yo-
lunda sarf etmelidir. Zira kiflinin dünya hayat›nda kazand›klar› ahirette karfl›s›n-
da ç›kacakt›r. Bu hayattan sefere ç›kan padiflah gibi her fert ahiret yolculu¤una
ç›kmak durumundad›r. ‹nsan eceli gelince ölür, k›yamet gününde ise amellerin
tart›lmas› ve s›rattan geçifl gerçekleflir. Mahflerde insanlar Allah’›n huzurunda du-
rurlar, hesap görülür, geçmiflte vefat eden ve dünya hayat›nda kalmayan Hz. Pey-
gamber ve dört halifesinin vefat›ndan ibret almak gerekti¤ini önce kendi nefsine
hat›rlat›r. Onlar›n kalmad›¤› dünya hayat›nda bir baflkas› da kalmayacakt›r.18

3-Manevî Mertebe Katetme ve ‹rfan› Elde Etmede Yöntemi

O insanlar› Allah’› anmaya ça¤›r›r görüflünü âyetlerle teyit eder.19 Bu yolla kal-
bin temizlenmesi sa¤lanacakt›r. Sonuçta insan bu yolu seçerek Allah’›n ihsân›-
na erecektir. Îman ancak inan›lmas› gereken hususlar› kalbin tasdiki ile gerçek-
leflir. Tasdiki olmayan îman etme flerefine eremez. Fakat îman tahkiki olma dü-
zeyine yükselirse, bu îman›n sahibi irfâna erer. Böylece o kimse s›n›rs›z bir ma-
rifet okyanusuna girmifl olur. Birtak›m gizli ifller ona aç›k hale gelir. ‹nsan tev-
hidin fluuruna erer ve saadete kavuflur. Hakikatlerin s›rr›n› bulur. Ona göre in-
san›n ulaflmak istedi¤i taliplisi oldu¤u temel düflüncesi vahdettir. Buna götüren
yollar ise ancak Allah’› anarak kolay olur.20

Tüm bunlar›n gerçekleflmesi için kulun yapmas› gereken ifllerin bafl›nda nefsin
hevâ/arzular›ndan kesilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmenin ve kalbin ar›n-
m›fll›¤›n›n sa¤lanmas› Allah’› anmada gaflete düflmemek suretiyle olacakt›r. fiâyet
insan Allah’a yak›n olmak istiyorsa -ki ak›ll› insan bunu ister- bu durumda ona ya-
paca¤› ifller aç›klanm›flt›r. Bunun temelinde de irfân ehli kimse ile irtibat kurma-
s› bulunmaktad›r.21 Fakat irfân sahibi ile ba¤lar kurulsa dahi bu da çözüm de¤il-
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dir. Çünkü bu konu yine fertlerin kendilerinin çaba vermesinde odaklanmaktad›r.
O da kiflilerin kulluk yükümlülüklerini yerine getirmeleriyle mümkün olacakt›r. 
Kul flâyet bunu yapmazsa gözlerinin önünde gaflet perdeleri belirecektir. Bu karan-
l›k perdeler kulun önünde büyük engel teflkil etmektedir. fiâyet insan›n mânen me-
safe almas›na mâni olan bu karanl›k perdeler kalkarsa -ki yine bunu kul çaba vere-
rek ortadan kald›racakt›r- gönül aleminde de¤iflim olacakt›r. Oradaki flek, flüphe, te-
reddüt ve karars›zl›k gibi olumsuzluklar gidecek, bunun yerini gönül istikrar› ala-
cakt›r. Böylece gönül aleminde bir inflaat faaliyeti bafllayacak, sonunda gönül saray›
yap›lm›fl olacakt›r. Fakat bunu da s›radan bir infla ile k›yaslamamak gerekmektedir.
‹çte gönül aleminde bir infla yap›lacaksa bunun mimar› da Allah’›n an›lmas›d›r.
Kur’an Allah’›n kopmayan ipi olunca, o bunu zikirle özetler, ona göre bu yön-
temle kifli yakin ehli olma gibi inançta kesinlik kazanmay› temin eder. Dinin yü-
celmesi için gayret gösterir. Kalbinde safa ve rahats›zl›klar›na flifa elde eder.
Gönlünde keder kalmaz, hüzünleri gider ve o kimse sevinçli olur. Daha önce var
olan karanl›klar›n yerini ayd›nl›k al›r. Bu da ancak kiflinin Allah’› anmas›yla
sa¤lan›r.22 Burada rahats›zl›klar tespit edilmekte, teflhis konmakta ve tedavi yo-
lu gösterilmektedir. Allah’tan uzaklaflan insan›n iç dünyas› kararm›fl, gönlü bu
karanl›klar› aflamaz hale gelmifltir. Bundan kurtuluflun yolu ise kiflilerin bunu
b›rak›p, silkinip Allah’› tan›y›p O’na yönelmesiyle sa¤lanacakt›r. 
Burada temel düflünce gönül ayd›nl›¤›n› sa¤lamakt›r. Bu insanlar gönle önem
vermifl, oran›n nurla dolmas›n› planlam›fllard›r. Bu da ancak kulun samimi ola-
rak Allah’a yönelmesiyle sa¤lanacakt›r. Gönül ikliminin harap olmaktan kurta-
r›lmas› gerekmektedir. Tüm bu geliflmeler için insan›n irflat edilmesi zorunlu-
dur. ‹nsan zorluklar› aflmak, rahats›z oldu¤u ifllerden kurtulmak istiyorsa iç
dünyada olumlu faaliyet gösterecektir. Allah’tan baflkas›na gönül vermemek, Al-
lah’›n d›fl›ndaki her fleyi gönülden uzak tutmak, orada sadece Allah’› bulundur-
mak aranan çözümdür. Bunu yapabilmek için tüm dünya varl›klar›n›, sosyal ko-
numu, makam, mevki ve rütbe gibi insan›n ba¤lant›l› bulundu¤u her fleyin gö-
nülden uzak tutulmas›, orada sadece Allah’›n bulunmas› gerekmektedir. fiâyet
insan bu tevhit anlay›fl›nda samimi olursa irfan› elde edecektir. 
fiüphesiz insan madde, rütbe, sosyal konum gibi hususlarla birliktedir. Kuldan
beklenen buna gönül vermemesi, kalbin ar›nm›fl halde tutulmas›d›r. Bazen sul-
tan›n gönderdi¤i hediyeyi dahi kabul etmenin dünyaya temâyül olaca¤› düflün-
cesiyle geri çevrildi¤i göz önünde bulundurulursa, o insanlar›n manevi konum
aç›s›ndan nerede olduklar›n› tespit etmek biraz daha sa¤l›kl› olacakt›r. Fakat he-
diyesi geri gönderilen sultan I. Ahmed de ileri düzeyde manevi bir konuma sa-
hip olmal› ki k›r›lmamakta, arada sorun yaflanmamaktad›r.23

Bu insanlar hem masiva ile birlikte, hem de gönüllerini masivadan ar›nm›fl hal-
de tutabilmektedirler. Dünya meta› onlar›n nazar›nda lâfle olarak alg›lanmakta-
d›r. Hal böyle olunca lâflenin de¤eri ne ise maddeyi o de¤erde görme anlay›fl›
vard›r. Burada esas olan gönül ar›nm›fll›¤›n›n muhafaza edilmesidir.24 IV. Mu-
rad’a k›l›c› Eyyüb Sultan’da icra edilen merasimle o kuflatm›flt›.25 Bu iliflkiye ra¤-
men o gönlünden dünyaya teveccühü ç›karm›fl, onun yerine irfan, ihsan ve iy-
kân› yerlefltirmifltir. Sultan ve ileri gelen flahsiyetlere olan yak›nl›¤› onu dünya-
ya temayüle götürememifltir. 
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Tasavvufun hazz›na ermifl olan bu kimse bunu anlat›rken tasavvufî izahlar yap-
m›flt›r. Burada sorun bu manevî hazz› yaflamayan›n bunu bilmekte zorluk çek-
mesinde görülmektedir. Yaflanmas› ile anlat›lmas› ayn› olmayan hazz› yaflama
seviyesine gelebilmek için birtak›m e¤itimlerden geçmek gerekmifl, bunun için
esaslar belirlenmifltir. S›radan yaflant›ya raz› gelen kimse için sorun bulunma-
maktad›r. Esas sorun insan› ileri manevî konuma getirebilmekte yaflanmaktad›r.
Burada Hüdâyî’nin üstünlü¤ü kendisi ileri konuma geldi¤i halde Hallâc-› Man-
sur’un yapt›¤› türden “ene’l-hak” dememifl, olabildi¤ince dinin naslar›na ters
düflmeme çabas› vermifltir. Peygamberler birbirinden üstünlük aç›s›ndan farkl›
k›l›nm›flt›r (el-Bakara 2/253). Haliyle insanlar›n da birbirinden üstün konumla-
r› vard›r. Fakat insan bunu kendi çabas›yla elde edecektir. 

4-Menk›be ve Kerâmetlerle ‹liflkisi

Rüyalar onun hayat›nda önemli bir yere sahiptir. Tayy-i zaman ve tayy-i mekâ-
n›n vukû buldu¤unu tespit eder ve bu vesile ile tasavvufa temâyülü artar.26 fiu
var ki zâhirî ilimlerle ilgili alandan ayr›lan›n s›k› bir nefis terbiyesine tabi tutul-
mas›, riyazât, nefsi k›ran ifller verilmesi, kad›l›k makam›ndaki bir kimsenin so-
kaklarda ci¤er satmas›, helalar› temizleme bunlar aras›ndad›r. Burada esas olan
nefsin hakir düflürülmesi ve meydan›n kalbe b›rak›lmas›d›r. Bunun gerçeklefl-
mesi için hizmetkârl›k dahi yaparak nefsin i¤va ve gafletinden kurtulma e¤itimi
verilmektedir. Nefsi tahkir ederek onun insan üzerindeki hâkimiyetini k›rmak-
t›r. Bu bir s›nav türü ve deneme fleklidir. Geçici olarak uygulanmakta, bunu ba-
flar› ile atlatanlar manevî yolda mesafe alabilmektedir. Bu tasavvuf felsefesinin
gelifltirdi¤i özgün bir hali ›slah sistemidir. Buna tabi olanlar›n büyük sab›r ve ta-
hammül göstermesi gerekmektedir. 
Bu merhale afl›l›nca manevî tecellîlere erme, ruhun olgunlaflmas›n› sa¤lama ger-
çekleflmektedir. Yücelmenin yolu bir dönem nefsi alçaltmaktan geçmektedir.
Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi kolayl›kla olmamaktad›r. Bu imtihan› baflar›y-
la veren ise di¤er insanlar›n vâk›f olamad›¤› derinliklere erebilmekte, bundan
sonra hayat farkl› bir mecrada devam etmektedir. Çiçe¤i koparaca¤› zaman onun
Allah’› tespih etti¤inin fluurunda olup onu koparmaktan vazgeçme bu hassasi-
yetler aras›ndad›r. Çiçekleri koparman›n meflru, mubah ve helal olmas›n›n öte-
sinde kifli ile çiçek vb. varl›klar aras›nda farkl› iletiflim geliflmekte, bu durumda
dengeler çiçe¤in tesbihini duymak gibi ince ölçülere göre kurulmaktad›r.
Yeme içmede hassasiyet, feragat etme, nefsin arzular›n› ona vermeme gibi
önemli ölçüler söz konusudur. Duan›n kabul olmas›, k›fl mevsiminde yaz mey-
velerinin elde edilmesi bunlar aras›ndad›r. Kur’an’da bu Hz. Meryem’in kerâme-
ti sadedinde sunulmufl, bu ümmetin has insanlar›na da bu türden kerametler
nasip olmufltur. Hüdâyî de bunlar aras›nda an›lmaktad›r.27 ‹slam kelâm ilminde
H›z›r kimli¤i, hayatta olup olmad›¤› tart›fl›l›rken onun H›z›r nebi ile görüflmesi,
darda kald›¤›, çukura düfltü¤ü bir zamanda onun yard›m›n› gördü¤ü nakledil-
mektedir. So¤uk su kab›n› kalbin üzerine koyup ›s›nmas›n› sa¤lamak kerâmet-
ten bir türdür.28 Üftâde ileriyi görmüfl ve ona parlak gelece¤i haz›rlam›fl, kendi-
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sini Bursa’dan Üsküdar’a gönderirken irflat faaliyetlerini kendi özgün kurumun-
da yürütmesini sa¤lam›flt›r.
Dikkati çeken bir husus ise onun padiflahlar›n rüyalar›na getirdi¤i makul ve
makbul yorumlard›r. O rüya konusunu ciddiye alm›fl ve yapt›¤› yorumlar kabul
görmüfltür. Zahirde rüyada Avusturya kral› Osmanl› padiflah› ile gürefl tutmufl
ve padiflah arka üstü yere düflmüfl, kral padiflah›n üstünde kalm›flt›r. Bu rüyan›n
flerden baflka bir taraf› görülmemektedir. Hüdâyî fizik ötesini gören gücüyle bu-
nu hayra yormufltur. ‹nsan›n s›rt› ile yeryüzünün gücü bir araya gelince iki kuv-
vet oluflur, bu yüzden padiflah bu rüyaya göre düflmânâ galip gelecektir.29 fiüp-
hesiz bu memnun edici bir yorum olma yan›nda Hüdâyî’nin bu konudaki genifl
ufkunu, derin tefekkürünü ortaya koymaktad›r.
Zahirde Bursa’da kad›l›¤› b›rakm›fl, müderrislikten ayr›lm›fl, resmî görevleri terk
etmifl, elindeki mal›n› da¤›tm›fl bir kimse konumundad›r. Bunlar› yaparken
onda geliflen baflka kabiliyetler, iç dünyas›nda oluflan ayr› bir dünya vard›r.
Üsküdar’dan Sultan Ahmet’te Cuma vaaz›na yetiflmek üzere bindi¤i kay›k
bo¤azda afl›r› dalga olmas›na ra¤men salimen karfl›ya geçebilmifltir. Padiflah›n
denize düflen mührünü oturdu¤u yerde seccadesinin alt›ndan ç›karmas›, ette
zehrin varl›¤›n› tespit etmesi onun kerâmetleri aras›ndayd›. Kalpten geçene
muttali olma Allah’›n bildirmesiyle gerçekleflmektedir. Ona göre kimya ilmini
ö¤renmek kiflinin kimya olmas›ndan ibarettir. Onu yanl›fl anlayanlara bir
flekilde konunun onlar›n anlad›¤› gibi olmad›¤›n› izah eder, gerçe¤i ortaya
koyar, ölülerin dirilmesi ve tekrar eski haline gelmesi onun kerâmetleri
aras›ndad›r.30 Hz. ‹sa ve Musa’n›n da mucizelerinden olan bu hadise Hz.
Peygamberin ümmetinde kerâmet olarak görülmüfltür. O duas›yla kendi
türbesinin önünden geçerken Fatiha okuyanlar› da kendisine mensup kabul
etmifl, denizde bo¤ulma ve fakirlik gibi zorluklar› görmemeleri için dua etmifltir.
Onun ana hedefi bu duas›nda “îmanlar›n› kurtarmad›kça gitmesinler”31

fleklinde tezahür etmektedir beklenen de budur.
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5-‹lmi ve Manevî Olgunlu¤u

Kad› ve müderris düzeyinde payeye sahip olan bu flahsiyet tefsir, hadis, f›k›h gi-
bi pek çok ilimde ileri düzeyi bu ilmî payeden sonra manevî alanda olup biten-
leri ö¤renince o alana temayül etmesi ilgi çekicidir. Böylece her iki alanda da ol-
gunlu¤u elde edecekti. Zâhirî ilimler insana bir varl›k duygusu vermektedir. O
ise bu varl›k fikrini azap olarak görmüfl visal/Allah’a vas›l olma, O’na kavuflma,
O’nun kat›nda üstün de¤eri olan bir insan olmay› tercih etmifltir. Bu onun kad›-
l›k ve müderrisli¤i hakir görmesi anlam›na gelmiyordu. Fakat tasavvuftan uzak
olan kad›l›¤›n ve hocal›¤›n derinlik içermedi¤ini görüyordu. Bu nedenle hem ka-
d›l›k ve müderrislik, hem de tasavvufla yak›ndan ilgilenme de¤il, tümüyle ta-
savvufa yönelifl o terbiye içinde olgunlaflmas› uygundu.
O ilmi çevreden tasavvufi çevreye geçen bir flahsiyet olarak Yunus Emre yönte-
miyle edebi verilerini ortaya koymufl, kafiyeden çok mânay› önemsemifltir. Vah-
det-i vücut düflüncesini dile getirse de, o kad› ve müderris kimli¤inin verdi¤i
bilgiye dayanarak dinin zahirine ba¤l› kalm›flt›r. Dinin zâhirine ters düflecek bir
ifade kullanmama onun itina gösterdi¤i bir husustu. Vahdet-i vücudu dile geti-
rirken dinin naslar›yla ba¤daflmayan ifadeler kullananlar toplumda aya¤› kayan
kimseler olarak kabul edilmifl, sözlerine yorum getirilerek her hangi bir yanl›fl
kas›tlar›n›n olmad›¤› izah› yap›lm›flt›r.
Tema olarak masivay› de¤il Allah’› istedi¤ini belirtmifltir. Onun hedefi dünya
ehli olmak de¤il ahireti kazanan kifli olmakt›r. Resmî görevlerini bunu gerçek-
lefltirebilmek için b›rakm›flt›r. O dünya sevdal›s› de¤ildir. ‹ki tür hastadan beden
hastas› rahats›zl›¤›ndan kurtulup flifaya kavuflmak ister. Afl›klar ise sevgililerine
kavuflmay› arzu ederler. O ise Allah’a kavuflmak O’na yak›n olmak emelindedir.
Dünyada elde edilenler hakimiyet, güç, ziynet vb. dir. O ise cennette Allah’la ol-
mak istemektedir. Allah’a olan sevgisini de baflka hiçbir sevdaya de¤iflmez. Mec-
nun’un Leyla’ya, Vam›k’›n Azra’ya olan özlemiyle k›yaslanmayacak bir sevgiyle
Allah’a kavuflmay› arzular. Bunu bir baflka benzetmeyle bülbülün güle, perva-
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nenin atefle, her arzulunun arzusuna kavuflmadaki iste¤ine benzer bir istekle
kendisinin Allah’a kavuflmadaki coflkusu aras›nda benzerlik kurar. Sonunda da
arzulara ve beyhude ifllere gönül verilmesini sak›ncal› bulur. Allah’a kavuflma-
n›n en do¤ru yol oldu¤unu görür. 
O bazen vermek istedi¤i bilgileri ve ahlaki ö¤ütleri fliirle sunmay› ye¤ler. Dün-
yan›n gerçek yönüyle tan›t›lmas›n›n do¤ru olaca¤› kanaatindedir. Ona göre dün-
yada vefa yoktur. O geçicidir. Hz. Peygamber vefat ettikten sonra art›k dünya-
dan bir vefakarl›k beklemek söz konusu de¤ildir. Dünyay› yüz binlerce kocadan
dul kalm›fl kocakar› oldu¤u halde kendisi çok afl›r› yafl›nda hala evlenen, koca-
s› ölünce de kendi hayat› devam eden yafll› bayana benzetir. O bu türden ben-
zetmeleri insan›n dünyaya gönül vermesini önlemek için yapar. Böylece bu yafl-
l› ve y›pranm›fl dünyaya de¤il ahirete ilgi duyulacakt›r. Dünya gönül verilecek
bir yer de¤ildir. 
Dünya cazibesinin sihir misali etkisi vard›r. Dünya güzelliklerine kap›lan insan
aleme ba¤lanmakta böylece bu sihrin d›fl›ndaki gerçekleri görememektedir. ‹n-
san hakikatleri görebilmek için dünyan›n büyüleyici etkisinden kurtulmak ha-
kikati bulmak durumundad›r. Dünyan›n çekicilikleri insan›n fiziki yönünü et-
kilemekle kalmamakta, onun iç dünyas›na ve gönlüne yerleflmektedir. Nihâyet
insan bu hayata aldanarak onu gafletle geçirmekte, dünyan›n bu sahte gülüflle-
rine aldanmaktad›r. Halbuki bunlara kap›lmamak hepsinin de geçici oldu¤unu
bilmek gerekmektedir. 
‹nsanlar ister s›radan bir vatandafl isterse sultan olsun dünya hayat›nda yaflar-
ken dünyaya esir konumuna gelmekte, fakat sonunda buran›n geçici oldu¤u,
ebedili¤in burada olmad›¤›, gerçek mekân tutulacak yerin ahiret oldu¤u, bir gün
bu dünyan›n virane haline gelece¤i gerçe¤ini görmektedir. Ölüm gerçe¤i düflü-
nüldü¤ünde kifli üzerindeki tüm k›yafetlerinden soyulmakta ve ç›plak hale gel-
mekte, geride kalanlar ise a¤lay›p s›zlamaktad›r. Dünyan›n sonu budur. Dünya
defalarca dolup boflalm›flt›r. Sakinleri ölmüfl, yenileri yaflam›fl, birinden di¤eri-
ne kalm›fl, fakat kimseye ebedî olmam›fl, geçici olmas› nedeniyle gönülden ba¤-
lanmaya de¤er görülmemifltir.32

Bu nedenle insan dünyaya de¤il fizik ötesi âleme gönül vermekle isabetli bir ifl
yapm›fl olacakt›r. Dîvan edebiyat› türünde verdi¤i eserlerinde de sonuç bir yol
bulup Allah’a ulaflmakt›r. Dua üslubunu kullanm›fl, sabr›n zorluklardan kurtu-
lup ferahl›¤›n gelmesi için bir anahtar oldu¤u, meflakkatten sonra kolayl›¤›n ge-
lece¤i fikrini kabul etmifltir. Bunun gerçekleflmesi için duac›d›r. Ona göre kifli-
nin suretten ve flekli önemsemekten, gönlünü ar›nd›rmas› gerekmektedir. Dosta
ulaflman›n yolu kiflinin tek bafl›na kald›¤›nda da kalabal›k içinde de Allah’› an-
mad›r.33 Bu düflüncesiyle kiflinin insanlar içinde sosyal hayattaki faaliyetlerini
yürütürken gönlünün Allah ile olmas›, kalbin Allah’tan uzak kalmamas› yolunu
gösterir. Onun âyet ve hadis metinlerinin ›fl›¤›nda ö¤üt verdi¤i fliirlerinde hede-
fi, gerçek dostun Allah oldu¤u nasihatinde bulunmakt›r.
Onda ana tema Allah aflk›d›r. Dünyada insan bunu elde edecektir. Buna kavu-
flan insan hakikate ermifltir. ‹nsan yokken var olup bu insanl›k alemine gelmifl
ve fani vücut içinde varl›¤›n› sürdürmektedir. Burada temel görev ise Allah’a lâ-
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y›k ifl yapmakt›r. Bunun için insan›n Allah’›n lütuf ve ihsân›na ermesi sa¤lana-
cakt›r. Böylece sonuçta kul geçici dünyada baki hayat› kazanacak ve Allah’›n
rahmetine erecektir. Oradaki kurtuluflu ise ancak O’nun kuluna merhamet etme-
siyle sa¤lanacakt›r. O rahmet etmezse kulun kurtuluflu beklenmemektedir. Bu
durumda kul Allah’›n rahmetine lay›k olma çabas› verecektir. Çokluk içindeki
insan Allah’›n tevhidine erecek, bu fluur vesile olacak ve onu rahmete ermeye
götürecektir.
Onun hükümdarl›k hakk›ndaki görüflü madde ötesi âlemin s›r hazinelerine sa-
hip olmay› kapsar. Gerçek hükümdarl›k bitme ve tükenmesi olmayan hazinele-
re sahip olmakt›r. Nefsi itaatleri yerine getirmek zorunda b›rak›p, ayn› zamanda
akl›n hükümlerine de riâyet etmektir. ‹nsan›n kalbi flâyet Allah’›n nurlar›na
mazhar olmazsa, eldeki nimetlere flükür secdesi yapmazsa, bu kimse rahman›n
rahmetinden uzaklaflm›flt›r. Gerçek Müslümanl›k ona göre yay›n iki ucunun bir-
birine olan yak›nl›¤› kadar veya daha fazla yak›nl›k benzetmesiyle anlat›lan Al-
lah’a yak›n konumda olma düzeyidir. Kifli bu s›rr› anlayarak vas›l olma süreci-
ne girebilir. Tüm bunlar gerçek sultanl›¤›n Kanuni Sultan Süleyman sultanl›¤›
türünden maddî sultanl›k de¤il, mâna sultanl›¤› ve Allah’a yak›n olmad›r. O her
vesile ile insan› madde ötesine götürme çabas›ndad›r. Bir flekilde insan›n Allah
ile iliflkisi konusuna girip kulun O’na manevî yak›nl›kla yak›n olmas› gerekti¤i
tezini ifller. O inanc› dile getirmek için vesilelerden yararlan›r. Beraberindeki
kimselerle birlikte tutuldu¤u bir f›rt›na onu baflka alemlere götürür. F›rt›naya
yakalanan baflkalar›n›n terennüm edemedi¤i anlamlar› dile getirir. fiöyle ki “Ey
Allah’›m ey hâdî” diye yalvar›r. Allah’›n bu ismi hem hidâyet eden, hem de yo-
lunu kaybedene yol gösteren anlam›ndad›r. Yolculuklar›nda çektikleri zorluk-
tan dolay› kolayl›k istemekte, içinde bulunduklar› vadiyi kolayl›kla geçmenin
nasip olmas›n› dilemektedir. Zâhirde f›rt›na esmektedir. Fakat buradan hareket-
le o sevgi rüzgar›n›n esmesini, gönlün dile gelmesini, bülbülün ötüflü misali ya-
n›k mânalar›n ifade edilmesini ister. 
Nas›l ki dikenler içinde gül ç›k›yorsa bunun misali onlar›n içinde bulunduklar›
bu meflakkatli yolculuktan da gül misali güzelliklerin ortaya ç›kmas›n› ister. O
karamsar de¤ildir. Tüm zorluk ve s›k›nt›lardan sonra k›sa zaman içinde güzel-
liklerin gelece¤i beklentisindedir. Hayata ve olaylara bu yönüyle bakar, bu anla-
y›flla alg›lar. Onun düflünce dünyas›nda gülle dikenin bir arada bulunuflu misa-
li zorlukla birlikte kolayl›k, f›rt›nayla birlikte rahmet vard›r.
Bunun yan›nda ona göre kulun sözleri dedikodudan ibarettir. Esas olan Allah’›n
birli¤i gerçe¤ine erebilmektir. Kifli bunu gerçeklefltirirse art›k benli¤ini görmeye-
cek, her fleyin Allah’tan geldi¤ini bilecek, kendi varl›¤› defterini kapatacak ve
Allah’›n varl›¤› karfl›s›nda insan›n benlik iddias›nda bulunmas›n›n bir anlam›-
n›n olmad›¤› anlay›fl›n› kabul edecektir. Bunlar onun vahdet-i vücut görüflünü
çok hassas ve itina ile dile getiriflinin belirgin örnekleridir. Yanl›fl bir ifade kul-
lanmamak için özen göstermifl, “varl›k defterini mi dür, benli¤i aradan sür, vah-
det-i zata ir-gür, gider kötü kalimiz” derken kula¤›, gözü, düflünce ve inanc› ra-
hats›z eden bir kavram ve anlay›fl yoktur. 
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Buna ra¤men o yanl›fl anlafl›lmaktan endifle eder ve insan›n suçu sebebiyle ba-
fla felâketlerin geldi¤i anlay›fl›na yönelir, duas›nda “›slah eyle halimiz” derken
insan›n halinin ›slah olmas› gerekti¤i kanaatindedir. fiüphesiz kul çaba verecek-
tir. Fakat bu ›slah›n gerçekleflmesi için Allah’a yalvarmaktad›r. Bu da ancak Al-
lah’›n fazl›, keremi ve bol vermesi ile olacakt›r.34 O fliirinde divânlar›yla tan›n-
m›flt›r. Bunlar onun bu alandaki üstünlü¤ünü ispat eden eserlerdir.34 O insana
ruhi e¤itim verir, edebi eserlerinde düflünceyi esas alm›fl, ö¤ütler vermifl, bunu
bazen kendi söylediklerinin dinlenmesini isteyerek ifade etmifltir. 
Zorluktan sonra kolayl›¤›n olaca¤›n› belirten (el-‹nflirah 94/5-6) âyetini delil geti-
rerek kolayl›¤›n gelmesi, sorunlar›n afl›lmas›n› diler. Dilek ve düflüncelerini âyet
ve hadis metinleriyle teyit eder. Mecazi aflk›n karfl›s›ndad›r. Hakikate ça¤r› yapar.
Bülbülün can›n› kafesten kurtarmas›n› ister. Ona göre dünya ba¤› insana ayak ba-
¤›d›r. ‹nsan›n bundan kurutulup hakikat bahçesine girmesi gerekir. Ifl›¤›n etraf›n-
da pervane olmaya, mecaz› b›rak›p hakikat denizine dalmaya ça¤›r›r.36

Tefsirle ilgilenmesi sadece rivâyet de¤il dirâyete olan gücünü de göstermektedir.
Konu ve kavramlara aç›kl›k getirirken tasavvufun ehliyetli bir flahsiyeti oldu¤u-
nu, tefsire tasavvufî yaklafl›m göstererek ortaya koymaktad›r (el-Bakara 2/218)
âyetine getirdi¤i izahta hicretin manevî yönüne de¤inmifl, kabin putunu fethet
(devir)mek suretiyle nefis vatan›ndan uzaklaflmay› esas alm›flt›r. Cihat aç›s›n-
dan da büyük cihat nefisle giriflilen mücahede ve mücadeledir.37

Tasavvuf gelene¤indeki iflârî yorumlar› zâhir anlam ile ba¤daflt›rd›¤› kendi aç›-
s›ndan tasavvufî anlay›fl çerçevesinde do¤rudur. Vahdet-i vücut düflüncesini is-
pat etti¤i görülür. Peygamberle beyatleflmenin Allah’la beyatleflme olarak zikre-
dilmesi, Hz. Peygamber’i kendi varl›¤›ndan soyutlay›p zat›nda, s›fatlar›nda ve fi-
illerinde Allah’la tahakkuk etmesindendir. Bu durumda ondan sad›r olan her
fley Allah’tan sad›r olmufl demektir. Allah’›n eli onlar›n ellerinin üstündedir. 38

R›za kulun iradesinin Allah’›n iradesinde fena (yok) olmas›d›r. Böylece kulun s›fat-
lar›n›n fena olmada kemal derecesidir. “Allah’›n kulu sevmesi (el-Feth 48/10) fleri-
at ehline göre dünyada muvaffakiyet ahirette mükafat vermesi, kulun Allah’› sev-
mesi ibadete yönelip isyandan yüz çevirmesidir. O hakikat ehline göre yap›lan flu
izah› getirir. “Allah’›n kulu sevmesi onu taraf›na yaklaflt›rmas›, kulun Allah’› sev-
mesi ise Allah’›n d›fl›ndakileri terk etmesiyle gerçekleflir.”39 Bunlar aflk›n tasavvufi
izahlar olarak görülür. Ona göre fiillerin tevhidi inan›fl›yla kullar›n fiillerin perde-
lerinden kurtulup hakk›n fiillerini görebilecekleri s›fatlar›n tevhidi inan›fl›yla s›fat-
lar›n perdelerinden s›yr›larak kendilerinden geçmek suretiyle ilahi s›fatlar›n tecel-
lilerini müflahede edebileceklerini, daha sonra di¤er s›fatlar›ndan uzaklaflmakla da
bütünüyle benliklerini terk edip mutlak fenaya kavuflacaklar›n› ifade etmektedir.40

Onun dili ço¤u yerde tasavvufi dildir. Tasavvufa mahsus dili ve terimleri kullan-
m›flt›r. Bu nedenle onu bu yönüyle görmek gerekmektedir. Onun eserlerinde tasav-
vuf âdâb› ve bu yolun ehli olanlar›n halleri (manevî ve ruhî) zevklere ve vecitlere
dair bilgiler yans›maktad›r. Ruhun neflvesi önemsenmifl, zikir g›da yerinde alg›lan-
m›flt›r. Çal›flmalar sayesinde insan›n ruhu Rabbânî mevhibelere ve lütuflara, ledün-
ni ilimlere ve ilahi fetihlere do¤ru aç›lmaktad›r. Ruh yüce ufuklara ve melekler ale-
mine yaklaflmaktad›r. Keflif genelde mücahede sahibi olanlara ar›z olmaktad›r. 
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Onun Üftade’nin irflad›ndan yararlanmas›ndan itibaren vefat›na kadar geçen dö-
nem fizik ötesi âleme, hakiki mânada yönelifli dönemidir. Kad›l›k ve hocal›ktan
sonra iç dünyas›n› okuma, nefis muhasebesi, murakabe vicdan›yla bafl bafla kal-
ma, sürekli kendini muhasebede tutma, onu düflünce dünyas›nda olgunlu¤a gö-
türmüfltür. Zihninde maddî görevlerin ihtiflam› yoktur. Duru bir kalbe sahip ol-
mak, gönül huzuruna ermek, içte mutmainli¤in sa¤lanmas› onun ana hedefidir.
Bunu yaparken insanlara rehberlik etmek, f›rsat buldu¤unda irflat etmekten de
geri kalm›fl de¤ildir. 
O fliirlerine âyet ve hadis serpifltirerek tefsir ve hadis dersine tasavvufî düflün-
celerden bir perde açarak iki alan› birlikte yürütmüfltür. Kendini züht hayat›na
veren bu flahsiyet, birtak›m tecellilere erdi¤ini eserlerinde ifade etmifltir. Dünye-
vîleflen insan›n bu tecellileri kabullenmesinde zorluklar olabilir. Fakat bu flah-
siyet dini çok iyi bilen bir kimse olarak kendisine bir halin zahir oldu¤unu ifa-
de ediyorsa, bu tecellinin ne oldu¤unu o bilmektedir. Basit bir ihsan olmay›p bir
tak›m manevi makamlara erdi¤i anlafl›lmaktad›r. Allah’a vas›l olma, cemalini
görme, O’na yak›n olma arzusunun elindeki sermaye oldu¤unu belirtir. Allah’›
yücelik ve münezzehlik vas›flar›yla anar.41

Mü’minlerin kalplerini temizleme gibi önemli bir görev ald›¤› kanaatindedir ve bu-
nu irflat yoluyla yapm›flt›r. ‹nsan›n kendi beyanlar› onu de¤erlendirmede önemli-
dir. O esas al›n›r. Onun ifadelerinde Allah’›n tecellilerine mazhar oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. S›radan bir kimse olmad›¤› aziz/de¤erli bir flahsiyet oldu¤u birçok vesile
ile ona iletilmifltir. Döneminin sufi flahsiyetleri aras›nda temayüz etmifl, tasavvufî
flahsiyet olarak büyüklü¤ü kabul edilmifl bir kimseydi.42 Dinin zâhiri esaslar›na
ba¤l›l›kta hassasiyet göstermifl tasavvufta ise hakikate vas›l olmay› hedeflemifltir. 
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Onun mefazik dünyas›n›n temelinde ö¤ütleri vard›r. ‹nsan›n Allah ile kulluk
münasebetlerinde isabetli olmas›, makbul faaliyetlerin içinde bulunmas› bekle-
nir. Allah kendisinin tenzih edilmesini istemektedir. Teala, Sübhan, A’la, Azim,
Celil vb. kavramlar bunu ifade eder. Bu arada kul teflbihe de düflmeyecek, yara-
t›klar› Allah’a, Allah’› yarat›klara benzetme türünden hata etmeyecektir. Kuldan
beklenen tevhit inanc›d›r. Allah’›n zat, isim, fiil ve s›fatlar›nda tevhidi/birli¤i ile
izah edilen bir inanca sahip olmakt›r. Bunun dinin metinlerinde yeterince aklî
ve naklî delilleri bulunmaktad›r. Onun belirgin yönü samimiyetidir. Faaliyetle-
rinde içtenlik vard›r. Allah’a “sen, sana vb.” sözleriyle yalvarm›flt›r. Sürekli vus-
lat istemifltir. Kendisi olabildi¤ince dünyevi ba¤lant›lar› kesmifltir. Buna ra¤men
masiva sevgisinin insan›n manevi merhale kat etmesinde büyük engel oldu¤u
kanaatindedir.

6-Manevî Tesir ve Nüfûzu

Etkilenme aç›s›ndan ‹bn Arabi’den etkilendi¤i görülür. Burada esas olan onun
çevresine tesiridir. Onun fikirleri kal›c›yd›. O maddeden öte manevi fayda sa¤-
layan bilgiler sunmufltur. ‹nsan Allah’a giden bir yolcudur. O eser ve nasihatle-
riyle bu yolcuya yard›mc› olmufltur.
O vaaz, irflat eser ve mektuplar›yla görüfllerini ortaya koymufl, genifl insan kitle-
lerini etkilemifltir. fiiirden hofllananlar bununla, mûsikiden memnun kalanlara
o yöntemle yaklaflm›fl, halk ise daha çok onun kerametlerine ilgi duymufl, bun-
lar sürekli anlat›la gelmifltir. O bu vesile ile ruhaniyat›na sayg› duyulan bir flah-
siyet olmufltur. 
Onun rüya tabirleri isabetli görülmüfl ve nüfuzunun yay›lmas›na neden olmufl-
tur. Bu konuda liyakat sahibi olarak tan›nm›flt›r. O insanlar›n rüyalar›na getirdi-
¤i yorumlar›yla olumsuz de¤il müspet yöne yönlendirme yapm›flt›r. Sarayla ilifl-
kileri hayra ça¤›ran iyili¤i emreden niteliktedir. O ilim muhiti ile de yak›n irti-
bat halindeydi. Onu övenler zaman›n tek kiflisi, hakikat esrar›na vak›f, mücahe-
de eden, tarikat-› Muhammediyenin s›rlar›n› aç›klayan, hakikat nurlar›n› izah
eden olarak tan›t›rlar.43

Etkisi dönemiyle s›n›rl› kalmam›fl, kendinden sonra da devam etmifltir. Eserleri
yetifltirdi¤i flahsiyetler ve yönetime üst düzeyde yönlendirici ö¤üt ve mektupla-
r›yla görülür. Camilerdeki vaazlar› halk› irflat etti¤i gibi, eserleri onlara ulaflan-
lara yol göstericidir. 
Dinin metinlerine yorum yap›p yapmama veya yorumun nas›l yap›laca¤› konu-
lar›nda din bilginleri tart›flmalar›n› sürdürürken, her kelam ekolü kendi pren-
siplerine sad›k kalarak faaliyetlerini yürütmüfllerdir. Hüdâyî’nin bak›fl aç›s› ise
tasavvufi izahlar getirerek insanlara faydal› olmakt›r. Her tabakadan insan›n is-
tifade etti¤i nasihatlerle halk› yönlendirmeyi hedeflemifltir. fiüphesiz tasavvu-
fun içinde ileri düzeyde bir flahsiyet olarak dinin naslar›na tasavvufi anlay›fl çer-
çevesinde izahlar getirmifltir. Bunlar›n halka ulaflt›r›lmas› gerekmemektedir. 
Burada esas olan insanlar›n s›k›nt›lar›n› unutturmak, sorunlar›na çözüm getir-
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mek, meflakkatlerine çare bulmak, muhtaçlar›n ihtiyac›n› görmektir. Bunun ya-
n›nda insanlar›n ihtiyac› sadece yeme, içme, giyinme ve bar›nmaktan ibaret de-
¤ildir. Manevî ihtiyaçlar›n giderilmesi, tasavvufî tabirle feyiz alacaklar› mekân
ve insanlar›n bulunmas› gerekiyordu. ‹nsanlar manevî ihtiyaçlar›n› onun çevre-
sinde bulunmak suretiyle gidermifllerdir. Sadece bir mekânda de¤il o gönderdi-
¤i ve yetkili k›ld›¤› vekilleri eliyle çevreye aç›lma, ‹slâm’›n yay›lmas›n› sa¤lama-
da önemli hizmetler sunmufltur.44

Burada fizikî faaliyetle ruhi faaliyet bir arada yürürken, ruhî faaliyette derinleflmek,
mânen mesafe almak, Allah’a yak›nl›k kazanmak isteyenlerin taleplerine de cevap
verilmifltir. Müslümanlar›n temel sorunlar›ndan birisi de budur. ‹slam’a gelen in-
san› ona giriflinden vefat›na kadar geçen zamandaki hayat sürecinin tanzim edil-
mesidir. Bunu da îman› kuvvetlendirerek, kalitesini art›rarak gerçeklefltirecektir.
Îman›n düzeyinin s›radan bir inanç olman›n ötesine götürülmesi için tasavvuf zi-
kir yöntemini gelifltirmifltir. ‹nsan›n bu yolla manevî mertebe almas› planlanm›flt›r. 
Tasavvufa meyli olanlar›n dünyevî ba¤lar›n› azaltmas› fleklinde bir anlay›fl varsa
da, bu herkes için de¤ildir. Özellikle ileri konumda mürflit düzeyinde olmak az-
minde olanlar›n kad›l›k ve müderrislik gibi görevlerden ayr›ld›¤› bilinmektedir.45

Fakat bu durum herkes için geçerli de¤ildir. Bunlar ileri düzeyde tasavvufî terbiye-
ye ve e¤itime tabi tutularak manevî mesafe almas› sa¤lanan kimselere yöneliktir.46

7-‹zledi¤i Ruhî Metodu ve Kazan›mlar›

Tasavvufun özellikle üzerinde durdu¤u nefisle mücadele (cihad-› ekber) en bü-
yük mücahede olarak bilinen yöntem kiflinin kendi iç dünyas›yla olan mücahe-
desidir. Bu mücahede kifliyi kemâl mertebesine ulaflt›rmaya yöneliktir. Nefsin
›slah› ile tebli¤ ve irflat daha faydal› olacakt›r. Tezkiye, tasfiye ve tecliye gerçek-
leflecekti. Bunu Hüdâyî’de aç›k olarak görmek mümkündür. 
Kad›l›k ve müderrislik döneminde kendisine görülmeyen tecelliler bu ar›nma
sonunda gerçekleflmifltir. Tezkiye dünyaya ilgi duymay›p nefsi masiva tehlike-
sinden ar›nd›rmakt›r. Tasfiye kalbin her türlü kötülükten temiz hale gelmesidir.
Böylece cemal tecelli olur, hakikatler zuhur eder. Tecliye ise tecellidir. 
O insanlar› Allah’› anmaya ça¤›rm›flt›r. Zikirle gerçekleflen ifller aras›nda flunla-
r› haber verir. Gönülden kederler uzak olur. Kederli kimseler Allah’› anma so-
nunda sevinçli hale gelir. Daha önce karanl›klar içindeki kimse nura erer. Al-
lah’› anman›n nurlar› kifliye manevî kazan›mlar sa¤lar. Bu türden de¤iflimler
gerçekleflir. Hüzün sevince, karanl›k ayd›nl›¤a dönüflür. Bir kimse flâyet kalbine
safa gelmesini isterse Allah’› anmay› sürdürmelidir. 
Kifli flâyet kalbin safiyetini isterse Allah’› anmaya devam edecektir. Bunu yapan
hasta ise iyileflir. Bu hastal›¤› ruhtaki olumsuzluklar ve inanca ters düflen ifller-
dir. Çoktan hareketle teklik bulunacak, saadet elde edilecek, kifli hakikatin s›r-
r›na erecektir. Allah’› anman›n s›rlar› vard›r. Hüdâyî’nin vahdete ermiflli¤i, vus-
lat› isteyenlere Allah’› anma yolu olarak gösterilir.47
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O tasavvufî bir flahsiyet olunca zikrin önemini ifade etmesi tabiîdir. Ona göre
zikrin insana kazand›rd›¤› pek çok faydalar vard›r. Kalbe mahsus rahats›zl›kla-
ra flifa, ruha g›da olmas› ve insan› maksad›na erdirmesi bunlar aras›ndad›r.48

Her fleyden önce Allah’a yak›n olmay› sa¤lamas› insan›n and›¤›na ünsiyeti aç›-
s›ndan anan üzerinde etkili oldu¤u tespiti yap›lmaktad›r. Sonuçta bunu gerçek-
lefltiren kimse kalbinden gafleti atma ve dünyada uyan›kl›¤› sa¤lama gibi bir ka-
zan›m elde edecektir. Bu yöntem fleytana karfl› bir mücadele arac› olarak görül-
müfltür.
Zikir eden kiflinin neler elde etti¤i ile ilgili olarak aç›klananlar ileri düzeyde ma-
nevî faydalard›r. Allah’a fani ve müsta¤rak olma, kalp gözünün aç›lmas› ve bafl-
kalar›n›n göremedi¤ini görme, Allah’tan haya etme düzeyinin artmas›, tüm bun-
lar›n insan nefsinde tesir etmesi gibi önemli kazan›mlardan bahsedilmektedir.
‹ç dünyada Allah’a karfl› olan sevginin düzeyinde ilerleme olmas› ve marifetul-
lah’›n önceki dönemle k›yasland›¤›nda ileri boyutlara ulaflt›¤› ve insan›n maksa-
d›na erdi¤i anlay›fl› vard›r.49

Hüdâyî’ye göre tevhid zikri sayesinde “zulumat-› nefs nura döner, nefsin ahlâk-
› mezmumesi de ahlâk-› mahmûdeye ink›lap eder. Kalp de zulümat›ndan halas
olur.”50 Nefsin karanl›klar›n›n ayd›nl›¤a, kötü ahlâk›n›n iyi ahlâka dönmesi ve
kalbin karanl›klar›ndan kurtulmas›n›n yolu budur. O tevhid zikrinin temel ge-
tirisi olarak “Geç gör bu hevâ ile sivâdan” demek suretiyle insan›n arzular›ndan
vazgeçmesi ve Allah’›n d›fl›ndaki fleylerden kalbi ar›nd›rmas› olarak belirtir.
Allah’tan baflka mabudun bulunmad›¤›n› itiraf etmek henüz iflin bafl› ve tevhi-
din ilk mertebesidir. Allah’tan baflka mabut ve maksudun bulunmad›¤›n› kabul
etmek orta düzeydir. Sonra kalpte bir mahluka muhabbetin eserinin kalmama-
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s›na var›l›r ve art›k Allah’tan baflka mevcudun olmad›¤› mânâs› ise kainat›n iti-
bari oldu¤u o kifli de art›k tevhidin ayd›nl›¤›n›n zâhir olmas› süreci Hüdâyî’ye
göre “asl-› usul”51 dür.
Hüdâyî’nin kazan›mlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda o kad›l›k ve müderrislik esna-
s›ndaki görevine devam edip Üftade’ye ilgi duymasayd› flüphesiz o görevde iler-
leyecek ve belki fieyhü’l-‹slaml›k makam›na kadar varan merhalelerden geçe-
cekti. Di¤er pek çok kad› ve müderris gibi o da bu alan›n gözde bir insan› olur
çal›flmalar›n› bu alanda ilerletebilirdi. 
Böyle olmam›fl, hayat›n› anlatanlar›n da belirttikleri gibi karfl›laflt›¤› olaylar onu
tasavvufa ilgi duymaya bu alan› önemsemeye sevk etmifltir. Muhatap oldu¤u
çevreler onda kabiliyet sezmifller, o da kendisinden istenen görevleri yerine ge-
tirmifl ve hayat›nda köklü de¤iflimler gerçeklefltirmifltir. Art›k onu manevî alan-
da sürekli ilerleyen bir konumda görmekteyiz. Bu kazan›mlar›n temelinde de
onun bu ifli ciddiye almas›, samimiyeti, elde etti¤i manevî hazda ilerleme azim
ve kararl›l›¤›n› göstermesinde görülmektedir. 
Sahibi oldu¤u inanc› mutmain olma, kalbin huzuru konumuna getirmeyi sa¤la-
m›flt›r. O kalbindeki de¤iflimi önemli bulmufl, bunun da tevhid zikriyle gerçek-
leflece¤ini düflünmüfltür. Görünen o ki Hüdâyî tasavvufla ilgilenmesinden itiba-
ren elde etti¤i kazan›mlar› eserlerinde ortaya koymakla bunlar› bizimle paylafl-
m›flt›r. Tasavvuf felsefesine temayülü ile birlikte onun metafizik alan› önemse-
di¤i aç›kt›r. Onun elde etti¤i manevî kazan›mlar›n tamam›n› eserlerine yans›tt›-
¤› da söylenemez. Zira onun d›fl›ndaki pek çok flahsiyetin de ifade etti¤i gibi bu
halleri, yaflanan hazz›, manevî huzuru kelimelere dökmek kolay olmam›fl, bu
meselede dil yetersiz kalm›flt›r. Bunu belirtmekle yetinmek de do¤ru olamazd›.
Bu nedenle tasavvuf alan› kavramlar›n› oluflturmufl veya kavramlara tasavvufî
anlam yüklemifltir. Böylece hali, hazz› gerçekleflen tecellileri, keflf olunan hu-
suslar kelimelerle ifade çabas› vermifltir. ‹nsan›n hevâ ve masivadan kalbi ar›n-
d›r›p Allah’a yak›nl›k ve ünsiyet kazanmas› planlanm›flt›r. Bununla kalpte Allah
sevgisi yerleflecektir. ‹ç dünyada tevhit nuru etkisini gösterince art›k s›radan ol-
maktan kurtulup farkl›l›klar elde edilecektir. Bunun en belirgin görünümü de
kalpte oland›r. Orada tesirin gerçekleflmesi, oraya nüfuzun olmas›d›r. Bunun da
sa¤lanmas› Allah’› gönülden anmakla olacakt›r. Böylece kalpte tecelliler ünsiyet
ve kurbiyet sa¤lanacakt›r. Eserlerinden anlafl›ld›¤› üzere kendisi bu düzeye gel-
mifl bir flahsiyettir. 
Manevî merhalelerden geçifl bir süreçtir. ‹nanc› üst düzeye getirmenin yolu ola-
rak ibadetler üzerinde hassasiyetle durmak, masiva olarak bilinenlerden alaka-
y› olabildi¤ince kesip Allah’a yönelmek, dünya ziynetlerinden yüz çevirmekle
elde edilebilecek bir düzeydir. Maddi lezzetlerden uzak olmak, zahitlik, halktan
uzak olup Hakk’a gönül vermek düflüncesinden hareket edilmifltir. Kendini iba-
dete vermek düflüncesi vard›r.52 “Îman, ibadet ve ihlas›n sonucu ve meyvesi ol-
mak üzere bir tak›m manevî haller ve vas›flar husule gelir. Sonra bunlardan da
di¤er birtak›m haller ve s›fatlar neflet eder. Bunlardan da yenileri meydana ge-
lir. Tevhit ve irfân makam›na kadar böylece sürüp gider.53
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Burada esas olan nefis muhasebesidir. Mü’minin nefsini hesaba çekmesidir.
Abid taatleri elden geldi¤i kadar ihlasl› olarak eda etme çabas›ndad›r. Burada
ileri düzey ise kusurdan ar›nm›fl olarak eda etmektir. Taatlerin neticesinde
zevk/manevî durufl ve vecd/ruhî bulufl elde edilecektir. Bunun için mücahede
yolu gösterilmifltir. Art›k makamdan makama yükselifl söz konusudur. 

8-Divân›nda Metafizik Tema

O divân›nda metafizik konular› ele alm›fl, flu temel meselelere de¤inmifltir.
1-Allah’a Ulaflma Yolunda Zikirle Elde Edilen Kazan›mlar
Onun zikir görüflü flu düflünceleri içerir. Allah an›l›rken gönülden gelen duygu-
larla an›lmal›, böylece gösterifl ve art niyetten ar›nm›fl bir anma gerçekleflmeli-
dir. O Allah’a flükretmek gerekti¤ini hat›rlat›rken, onun verdi¤i nimetlere dikka-
ti çekmifl, bunlar› ‹slam, îman, lütuf, nimetler ve fazl olarak hat›rlatm›flt›r. Hz.
Peygamber’e ümmet olmak tevhid ehli olmam›z› sa¤lamas› nimetler aras›ndad›r.
O çeflitli fetih ve nusret/zaferler verilmesini de beklemektedir. Allah askere yar-
d›m etmifl, peygamber mü’minlere rehber olmufl, hakikat nuruna ermelerini sa¤-
lam›flt›r. Birlik/vahdet güneflinden s›rra nurun ulaflt›¤›n›, kalbe çeflitli sevinçle-
rin erdi¤ini bildirir. Kendine hitapla “Ey Hüdâyî ola gör abd-i flekûr”54 demek
suretiyle flükreden bir kul olmas›n› kendi kendine ö¤ütler. Ona göre hedef Al-
lah’a ulaflmakt›r. Bu da O’nun kuluna fazl›yla gerçekleflir. O’ndan yard›m ve me-
det gelince kul vas›l olur. Kulunun yard›mc›s› olan Allah ona yollar› açarsa, kul-
lar talep ettikleri Allah’a ererler, gönüller safaya kavuflur. ‹nsan ve di¤er yarat›k-
lar› yaratan, irfân ehline safa veren, kullar›na ihsan eden O’dur. O insan› kendi
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fazl›yla var etmifltir. Bu insan›n masiva sevgisinden kurtulabilmesi için Allah’a
vas›l olma nimetine irflat etmesini diler. Hidâyetin istenene vas›l olman›n, fazl
ve rahmetin ancak Allah’tan olaca¤›n› kabul eder. Bunlar›n gerçekleflmesini arz
eder.55

Ona göre karanl›klar/zulmetten kurtuluflun yolu Allah’› anma neticesinde elde
edilen nurlarla sa¤lanacakt›r. Maksat Allah’a ulaflmakt›r. Bunun gerçekleflmesi
için Allah’›n d›fl›ndakilerin uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Çünkü sevgiliyi görmek
için buna ihtiyaç vard›r. Allah’tan baflkas›na a¤yar/baflkalar›, yabanc›lar, öteki-
ler der. Onlar›n uzak tutulmas› gerekmektedir. Kul Allah’› anarak derdine deva,
kalbine safa bulacak, sonsuz lütuf ve ihsanlara erecektir. Sadece kalpten de¤il
kiflinin düflüncesinden de Allah’›n d›fl›ndakilerin uzak tutulmas› gerekmektedir.
fiâyet bu yap›labilirse art›k insan gönlüne Allah’› yerlefltirdi¤i gibi, diliyle de sü-
rekli O’nu anacak, bu durum onun hayat›na hakim olacakt›r.
Fakat burada bir uyar› yapmadan edemez. ‹lahi aflk sahtekârl›¤› kabul etmez. Bu
nedenle ona göre Allah aflk›n›n iddias›ndaki kimse sâd›k olmal›, hakikate maz-
har olmaya lây›k bulunmal›d›r. Böylece kul zafere kavuflacak bu âfl›k din askeri
durumunda olacakt›r. Allah’› anan kimse bu düzeyde olursa and›¤›na eriflir.
Onun arzusu cennette hurilere ermek de¤il, nur olan Allah’a ve kapal› hazinle-
re ermektir. Burada bir di¤er sorun ise unutkanl›kt›r. Ona göre sâd›k kul Allah’›
unutmaz. fiâyet Hüdâyî’de unutursa o da Allah’› çok anarak yol bulur.56

Zikir ile zikredenin kazan›mlar› aras›nda gönül aleminde olan güzellikler var-
d›r. Kiflinin yolu kolaylafl›r. Fakat o arzular›na uymay›p sürekli Allah’› anmal›
bu yolda gönlünü ar›nd›rmal›d›r. Kulun hedefi Allah’a yak›n olmakt›r. Hüdâyî
bu konuda yard›mc› olmak ister. Yöntem ö¤retir. ‹rfan ehli olarak tan›tt›¤› kim-
selerin bulunmas›n›, onlardan ders almak, kendilerinin ö¤ütlerini yerine getir-
mek, tecrübelerinden yararlanmak gerekti¤ini bildirir. A¤açlar›n yapraklar›n›n
dilinde Allah’› anman›n varl›¤›n› hat›rlat›r. Bu durumda insan›n sorumlulu¤u-
nun idrakinde olmas› gerekti¤ini belirtir. Onun tespit etti¤i sorun karanl›klard›r.
Bunun kalkmas› gerekmektedir. fiâyet kifli iç dünyas›ndaki bu karanl›klardan
kurtulursa gönlündeki ›zd›rab› da gidecektir. Gönül saray› yap›lacak, ama bu-
nun mimar› da Allah’›n an›lmas› olacakt›r.
Onun “yakîn ehli” olarak tespit etti¤i kesim Allah’› anmaya tutunur ve dini yü-
celtmek onlar›n hedefi olur. Onun her vesile ile and›¤› kalbin safas› ancak Al-
lah’› anmakla elde edilecek, hastalar da zikirle flifa bulacakt›r. Bunlar iç dünya-
n›n tedavisi için sunulanlard›r. Gönülden kederin gitmesi onun yerine sevincin
gelmesi, karanl›klar›n yerini nurun almas› Allah’› anmayla olacakt›r.57

Onun tespitlerine göre bunun yolu tevhid kelimesidir. O da flevk, aflk, s›dk ve
zevkle söylenmelidir. Zira o kelime cehennemden kurtar›r. Sevgilinin yoluna
erdirir. Gönülleri kederden kurtar›r. Cennet onunla aç›l›r. Mü’minlere nur sa-
ç›l›r. Allah’›n huzuruna onunla geçilir. Güllerin aç›l›fl›, bülbüllerin ötüflü ile
birlikte tevhid kelimesini temiz kalple söylemeye ça¤›r›r. Kalbin uyan›k, ci¤e-
rin yan›k, kiflinin âfl›k olmas›n› ister. Tevhid derde dermand›r. Tesbihlerin ba-
fl› ve Allah’›n kullar›na ihsan›d›r. En hay›rl› zikir olan tevhid kelimesi sürekli
söylenmelidir.58

143

.



Bülbüllerin ötüflünü Allah’› anmak olarak görür. Zikirle cana safa gelece¤i dü-
flüncesindedir. Afl›klar onunla mest olur. Sürekli manevî haz bununla elde edi-
lir. Kimde hangi keyfiyet ortaya ç›karsa bu Allah’› anman›n s›rr›d›r. Gönül lev-
has›ndan flirk ve hevâ karanl›¤›n› atmak, oray› temizlemek zikirle mümkün ol-
maktad›r. Allah’›n yoluna giderken istifade edilen araç zikirdir. Allah’›n s›kl›k-
la an›lmas›n›n en büyük faydalar› aras›nda gayp olarak bilinen ifllerin kifliye
aç›k hale gelmesi vard›r.59

2-Candan Geçip Allah’› Bulma Arzusu

O pek çok âfl›k gibi bülbülle konuflup ondan bilgi almak ister. Onun halini an-
cak bülbülün anlayaca¤›n› düflünür. Sevgilinin yurdunu gördü ise bilgi verme-
sini ister. fiâyet sevgilisi güllerini koklad›ysa kendisine bildirmesini rica eder.
Bülbülün sürekli feryad›n›n sebebini sorar. Onda kötü bir durumun olmas›ndan
endifle eder. Ona ö¤üt verir. Art›k gülün ve dikenin, Allah’›n d›fl›ndaki her fleyin
b›rak›lmas›n›, zira onlar›n arzudan ibaret oldu¤unu belirtir. Afl›klarla olmas›n›
ö¤ütler. Kiflinin kendisinden eser kalmay›ncaya kadar pervane olmas›n› ister.
Vuslatta kalmas›n›n verece¤i huzuru hat›rlat›r. Bunu elde etmek kolay olmaya-
cakt›r. Kifli kendi varl›¤›n› gözden ç›karacak geçilmesi gereken merhalelerden
geçip vahdete ulaflacakt›r. Bu da aflkla elde edilecektir.
“Yok eyleyip hep var›n› buldun mu sen de yârini” fleklinde sordu¤u bulunacak
yâr Allah’t›r. Böylece s›rlar keflf olacak, gayb aleminden pek çok fley görülecek-
tir. Bunun tahmini ise zor görülmektedir. “Kendinden el sildin ise, ölmezden ön
öldün ise, maksudunu buldun ise” fleklinde sordu¤u da dünyada afl›¤›n hedefi-
dir. Bedenin ölmesinden önce dünyadan el çekmedir. O “senden fena buldun
mu sen?” sorusunu sorarken, kiflinin kendinden geçmesini, gülden al›nacak gü-
zellikleri al›p Allah’a ulaflmas›n› ö¤ütler.60

3-Cennetten Öte Vuslat Yoluna Özendirifli ve ‹rflâd›

Kiflinin mâneviyatta ilerleyebilmesi için baflta Allah’a lây›k›yla kul olmas› gerek-
mektedir. Kifli O’nun huzurunda edepli olmakla murad›na erecektir. Edeple ba¤-
daflmayan kibir, kin, haset gibi kötü ahlâklar›n b›rak›lmas›n›, kiflinin Allah’tan
utanmas›n› ister. Mü’minin hedefi Allah’›n r›zas›na ermektir. Fakat bu görü-
nümle yanl›fl ifllerin yap›lmas›ndan sak›nd›r›r. ‹blisin halinin göz önünde bu-
lundurulmas›n› ister. Kibir gibi haller sebebiyle ilahî huzurdan kovuldu¤unu
hat›rlat›r. Bu tecrübeden hareketle mü’minin riya, arzu, hevâya uymak ve masi-
vadan vazgeçmesini ister.
‹nsanlar kendi yollar›n›n do¤ru oldu¤u kanaatindedirler. Ama birçoklar›n›n yo-
lu yanl›fl oldu¤u halde do¤ruluk iddias›ndad›r. Halbuki hedef yolun en do¤ru-
sunu bulmakt›r. Bu da din büyüklerinin yolunda gitmekle elde edilecektir.
Onun ça¤r›s› peygamberin yolunad›r. fiâyet kifli onlar›n yoluna uyarsa güzel ah-
lâka ve dinin esaslar›na uymufl olacak, yanl›fl yola düflmeyecektir. Aksi 
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bat›l yollara düflmüfl olacakt›r. Burada onun önemle üzerinde durdu¤u iki has›m
vard›r. Bunlardan sak›nan kifli yolunu düzeltecektir. “Seni nefsin ya bunda kor,
fleyâtîne karîn olur yürü var bir bilene sor” der. Nefis ve fleytana uymaktan sa-
k›nd›r›r, bilenlerden bilgi almaya ça¤›r›r.61

O hem insanlar›n irflâd olmas›n› ister, hem de dua içerikli ifadeler kullan›r. Kul-
lar›n cehennem ateflinde yanmas›n› istemez. Azaptan kurtuluflun yolu Allah’›n
kerem ederek kullar›n eksiklerini ba¤›fllamas›d›r. Onun rahmet etmesi ile kulla-
r›n eksikleri giderilir. Kul her ne kadar kötü ise de, onu yaratan kerim, rahman
ve rahimdir. Bu isimleriyle Allah’a yalvararak flu talepte bulunur. Kul Allah’›n
yolunu elde etmeye muvaffak olsun, fazl›na ersin, rahmete ulafls›n. Kulun hali
Allah’a malumdur. O kerim oldu¤u için insana atalar›ndan daha merhametli ol-
du¤u için affeder. O insan› insan olarak yaratm›fl, ona îman nasip etmifl, sonsuz
ihsanlarda bulunmufltur. Fakat kulun bir arzusu vard›r. Bu da Allah’›n kula olan
ihsan›n›n tamama ermesi, aff›n gerçekleflmesi ve kulun Allah’›n yolunu bilme-
sidir. Ama Allah’tan bunun gelmesi için kulun Allah’a âfl›k olmas›, sâd›k
mü’min olup kalbi Allah için yanan kimse olmas› gerekir.62

Derdine derman arayanlara onun “gel beru” ça¤r›s› vard›r. Gelenlere de söyleye-
cekleri bulunmaktad›r. Sevgiliye vâs›l olmak isteyenler can›n› önemsemezler.
Allah’tan baflkas›n› put düzeyinde görüp onlarla alakay› keserler. Kesin îman et-
meyi arzu edenler flüphelerini tamamen b›rak›rlar. Gönlüne Allah’›n hâkim ol-
mas›n› isteyen kimseler O’na kullu¤u sadâkatla yerine getirirler. Okyanuslar› is-
teyenin bir damla suyun peflinde olmamas› misali afl›k da fani varl›klara ilgi
duymay› b›rakmak suretiyle gerçek hayat› bulur. Gül bahçesine ulaflmak isteyen
kimsenin çöplükte gözü olmamal›d›r. 
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Ebedi yurdu arzulayan insan›n da fâni âleme bir temayülü olmaz. Allah’›n hu-
zuruna varmak isteyen kimse tavus kuflunun aç›l›fl› misali akl›n› bu yolda açar.
fiâyet bir kimsenin Allah’›n lütuf ve ihsan›na erme arzusu varsa onun hizmet et-
mesi ve niyazda bulunmas› gerekmektedir. Mâna âlemine ulaflmak isteyen bir
kimse Allah’›n d›fl›ndakilere dönüp bakmaya dahi tenezzül etmez. Rahman olan
Allah’›n r›zas›n› isteyen bir kimse bu iste¤inden vazgeçmesi karfl›l›¤›nda Hz. Sü-
leyman’›n mülkünü vermeyi teklif etseler bu teklifi kabul etmez ve Allah’›n r›-
zas›n› istemekte ›srarc› olur.63

O kendisi için de¤il dertliler için yalvar›r. Tüm dertlere derman ister. Böylece
günahkârlar›n suçu affedilecek ve kul affedilme ve rahmete erecektir. Bundan
ötede ise önemsedi¤i kesim âfl›klard›r. Onlar ad›na konuflur ve onlara vuslat›n
gerçekleflmesini ister. Âfl›klar ise Allah’› istemektedirler. O kullara yollar›n›n ko-
lay olmas›n› arzu ederken âfl›klar›n da murad›na ermesinin kolay olmas›n› diler. 
Bunun için Allah’›n rahmet ve kereminin yeterli olaca¤› kanaatindedir. Allah’›n
cenneti isteyenlere haz›rlad›¤›n›, sad›klar›n ise cennetten öte bir ümitleri vard›r.
O da vuslata ermeleridir. O âfl›klar ad›na konuflurken sadece cennete raz› gel-
mekle yetinmez. Onun taliplileri vard›r. Onlara o verilir. Fakat âfl›klar›n vuslat
talebinin gerçekleflmesi onun tekrarlad›¤› ve her vesile ile dile getirdi¤i arzusu-
dur.
Onun tüm yakar›fllar›nda âdâb› bilen bir kimse edas› vard›r. Allah’›n kerem ve
lütfunun çoklu¤u, rahman ve rahim oluflu, ihsân›n›n sonunun olmad›¤›, hay ve
kayyum oldu¤unu ifade eder, meram›n› sunar. Bunun yan›nda “bi hat keremin
gördü Hüdâyî o kerimin” demek suretiyle kendisinin kerim olan Allah’›n çok ke-
remine erdi¤ini vuslat hakk›ndaki dile¤inin de kabul olmas›n› ve kolayl›kla ve-
rilmesini ister.64

O takip edilmesi gereken yönteme yönlendirme yapm›fl, büyük hedef ve ümit
telkininde bulunmufltur. O canl›l›¤a ça¤r› yapar. ‹nsan›n a¤lamas›n› önerir. Bu
da gönülden yap›lacakt›r. ‹nlerken gönülden ve içten olacak zâhirle yetinme ol-
mayacakt›r. ‹nsanl›¤›n atas› Adem’le annesi Havva’n›n cennetten ayr›l›p nimet-
lerden uzaklaflt›¤› misali bizim de Allah’tan ayr› oluflumuzu k›yaslar. Geçmiflte
yaflam›fl tüm peygamberler ve Hz. Muhammed Mustafa’n›n vefat›yla birlikte
mutlulu¤un gitti¤i a¤lanacak halin olufltu¤unu düflünür. Böyle olmakla beraber
Allah’tan ihsan gelince insan›n derdine derman olaca¤›n› hat›rlat›r. Vahdet nu-
runa ermeye ça¤r›s›n› tekrarlarken sadece cennet ve oradaki hurilere erme arzu-
suyla yetinmekten sak›nd›r›r. Hedefin büyük tutulmas›n› ister. Onun bu düflün-
cesi cennet ve huri gibi oradaki nimetleri küçümseme de¤il, çok daha büyük he-
defleri insana telkin ederken bu hedefi Allah’la beraberlik, O’na kavuflma olarak
gösterir. 
Yeryüzü hayat›nda insan tevazu gösterecek sevdi¤i Rabbinin yolunda mütevaz›
olacak zorluklar çekecektir. Çekti¤i bu meflakkatlerle olgunlaflacak ve sonunda
Allah’a ulaflacakt›r. Allah’›n zat›na ermeyi hedefleyen insan için huri düflünce-
si ve onlara kavuflma arzusu olmaz. Hüdâyî Allah’a olan sevgisini gizlemeye ge-
rek görmez. Bunu aç›klamada bir sak›ncan›n bulunmad›¤› kanaatindedir. Fakat
bu aflk onu flaflk›na çevirmifltir. Bu da O’na kavufluncaya kadar sürecektir.65
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Allah’a yakar›fl›nda flunlar› dile getirir. O ahiretin mutlak hâkimidir. Kullar›na
ihsan ve kerem O’ndan gelir. Geçmiflte yaflayanlara merhamet etmifltir. Kullar›-
na rahmet eder. Fazl› ile yard›mda bulunur. Muvaffakiyet ve hidâyet eder. ‹nsa-
n› kendi ihsan›yla yaratm›fl ve yoluna erdirmifltir. Kul art›k onun keremine al›fl-
m›flt›r. Allah lütfederse kul vuslata erecek ve kalbi ihya olacakt›r. Kendisi hak-
k›nda Hüdâyî flâyet Allah’a vas›l olursa “bu izzet ona yeter”66 dile¤inde bulunur.
Hayatta hedefini buna göre belirlemifl ve bu hedefe ulaflman›n çabas› içinde ol-
mufltur. 

4-Allah ‹çin Varl›ktan Fedakârl›k

Her fley Allah’›n emrindedir. Kul O’nundur. Hükmü O verir. Dünya ve ahiret
O’nun elindedir. Mutlak kudret O’nundur. O kudretiyle var olanlar› meydana
getirir. Tüm ifllerde O’nun hikmetleri vard›r. Kulu esirger. Kul âsî oldu¤unda da
ona merhamet eder. peygamberlerin hayat›ndan örnekler verir. Hüdâyî bu yolla
irflad›n daha kolay olaca¤› kanaatindedir.
Hz. Eyyüb’un rahats›zl›k karfl›s›nda, mal, mülk ve evlâd›n› kaybetmesi halinde
sab›r ve tahammülünü, Hz. ‹smail’in can›n› Allah’a kurban veriflini örnek göste-
rir. ‹smail’deki bu cüretkârl›¤a hayrand›r. Mü’mini ve Allah aflk›na sahip oldu-
¤unu düflünenleri bu peygamberleri örnek almaya ça¤›r›r. Yine de Allah’›n faz-
l› ve rahmetinden ümit vard›r. Günahkâr kul ancak O’nun affetmesiyle kurtula-
cakt›r. O gönüllere derman›, kullara ihsan› beklemektedir.67

O kulun varl›k perdesine fazla tak›ld›¤› kanaatindedir. Bundan kurtulufl için Al-
lah’tan medet ve keremin gelmesini ister. Dinin nuruyla nurlanmay›, tarikat›n
yolun do¤rusu olmas›n› ve kulu hakikatlerin kuflatmas›n› ister. O nefsin ›slah ol-
mas› için tarikat› bir vas›ta olarak görür. Fakat burada kalmas›n› da uygun bul-
maz, Allah’a vâs›l olmas›n› ister. Allah’a âfl›k kimsenin vas›tadan geçip bekaya
ulaflmas›n› diler. Tüm dertlere Allah’›n fazl›yla deva gelecektir. Sonuçta hedefi
“Vahdet saray›” olarak vas›fland›rd›¤› makama yükselmektir. Bunu da ancak ila-
hî yard›mla elde edecektir.68

5-Elest Bezmi Düflüncesinin Yans›malar›

“Aç›ld› bezm-i elest” olarak ifade etti¤i ruhlar alemi ile ilgili bir tak›m bilgilere
erdi¤i ve bu durum karfl›s›nda mest oldu¤u, bu hofl durumdan ayr›lmak isteme-
di¤i anlafl›lmaktad›r. Tasavvufta ilahî aflk› ifade etmek için maddî sarhoflluk ve-
ren içki (flarap) vb. kavramlar› kullan›lm›flt›r. O da pek çoklar› gibi bu yolu izle-
mifltir. O flaraptan içenin içti¤i anda sarhofl oldu¤unu belirtir, denizler gibi cofl-
tu¤unu hat›rlat›r, kast› manevî aflkt›r. ‹çilen flarap Allah sevgisinde gelinen ileri
düzeydir. O art›k bu konumdaki kifliyi vas›l olma bayram›n› yaflayan kifli olarak
tan›t›r. Onun konuflmalar›n› da bülbülün ötmesine benzetir. Onun ötmesi ise
gül bahçesi konumundad›r. Fakat o sürekli yanl›fl anlafl›lmaktan korkar ve bu
bayrama erenlerin afl›klar oldu¤unu, bunlar›n Allah’›n cemalini görmeye lây›k
olduklar›n›, bunlar›n Allah’› dost kabul edip kalplerinin O’nun nuruyla doldu-
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¤unu belirtir. Haliyle burada Mutezilenin Allah’›n görülmeyece¤i düflüncesi ge-
çerli olmamaktad›r. Onun tüm ifli gönüle yöneliktir. “Aç gözünü hakk›yla bak”
uyar›s›n› yapar. Onun sundu¤u bu bilgileri elde etmeyi ve ders almay› önerir.
Hak ehli olmaya ça¤›r›r. Ona göre ehl-i hak kâmil mü’min olur.69

Hüdâyî Elest meclisinde ruhlar›n sözünün varl›¤›n› kabul eder, ruhlar âleminde
verilen sözü önemli bulur. Allah’›n tüm ruhlara hitap etti¤ini, fakat dünyaya
geldikten sonra onlar›n farkl› yollara gittiklerini belirtir. Allah bir yollar çoktur.
As›l Adem ve Havva’d›r. Fakat baz›lar› üstte baz›lar› da afla¤›dad›r. Ona göre
tüm âlem Allah’a âfl›kt›r. O’nu özlemektedir. Menekfle, sümbül, reyhan, ba¤ ve
bostan, hülasa hepsinde bu vard›r. Hepsinin iste¤i birdir. Sonuçta ise baz›lar›
inkarc›d›r. Bunu bir s›r olarak gören Hüdâyî flafl›lacak bir durum olarak karfl›-
lar.70

Kulun Allah ile ba¤›n›n kurulmas› zorunludur. Ona göre flâyet Allah’›n lütfu ol-
mazsa kulun yapabilece¤i bir fleyi yoktur. Çünkü iflleri arzu ve hatalardan iba-
rettir. ‹nsan›n can› Allah’a ulaflmay› arzu eder. Fakat buna akl› ermez. fiâyet Al-
lah yolu açmazsa, kul aciz durumdad›r. Kullardan bir k›sm› kederli, bir k›sm›
ise rahatt›r. Bu görünüm karfl›s›nda insan flaflk›nd›r. Her fley Allah’›n kudretin-
dedir. Ezelde Allah’› kabul eden kimse dünyaya gelince o sözünden dönmüfl ve
uzak olmufltur. Fakat âyette Allah’›n her diledi¤ini yapt›¤› haber verilmifltir.
Hakk Teala’y› lay›k›yla anlamak üstün kiflinin iflidir. Ak›l O’nu kolayl›kla kav-
rayamaz. Zira bunlar insan› var edenin iflidir. Allah kerim ve yard›m edendir.
Her an rauftur. ‹nsanlar ancak O’nun ihsan› ile yollar›n› düzeltebilirler.
Hüdâyî tüm bu ileri düzey kelami meseleleri verdikten sonra, Allah’a yönelerek
yakar›fl›n› sürdürür. Bülbülün kafesten uçuflu misali ölüm geldi¤inde yard›m al-
mak ister. “Koma Hüdâyî yi garip” der. Ahiret garibi olmaktan korkar ve Allah’a
s›¤›n›r. Orada garip kalmaktan endifle eder. Kurtuluflun yolu ise Allah’a vuslat›n
nasip olmas›d›r.71 Onun tüm arzusu ahiret aleminde vuslatt›r. Hayattaki tüm ça-
balar bunun gerçekleflmesine yöneliktir.
Ezelden ebede insan›n serüvenini ele al›r. Ona göre insan ezelde aflkla yanm›fl-
t›r. Hakikati bir mum kabul edersek insan da onun çevresindeki pervanelerdir.
Ezelde vahdette iken bu çokluk alemine gelmifltir. Alemlerden geçip insan ol-
makla beraber fani alemde vücuda girmifl damla iken denize girmifltir. Bu du-
rumdaki insan›n Allah’a lay›k bir fleyi bulunmamaktad›r. O hep lütuf ve ihsana
muhtaçt›r. Art›k burada insan Allah’›n rahmetini arar. Sürekli onu ümit eder.
Elde etmek için acelecidir. Sonunda insan bu çokluk aleminden geçip Allah ile
olacakt›r. Hayat› Allah’› aray›flla geçer, dünya ve dolay›s›yla masivay› istemez.
Onlar› dünya ehline b›rak›r. Herkesin farkl› istekleri vard›r. Fakat âfl›k kimse
sevgilisine kavuflmay› arzu etti¤i gibi Hüdâyî’de sübhan olan Allah’a kavuflma-
y› ister. 
Allah’› yard›mc›ya muhtaç olmayan, sürekli ihsan eden, benzeri ve dengi bulun-
mayan, her fleyi var eden, herkesin kendisine kulluk etti¤i, ihsan eden yüce ya-
rat›c› olarak anar. Sonra iste¤ini sunar. Kendisini görmek arzusunu ifade eder.
Allah’›n huzurundaki kullar›n O’nu b›rak›p gidece¤i bir yer yalvaracaklar› bir
baflkas›n›n bulunmad›¤›n› dile getirir. Allah’›n her fleyi tedbir eden, eflyaya tesir
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eden, vücuda can veren, rahman, rahim, kerim ve ihsan sahibi oldu¤unu söyler,
O’nun yolun do¤rusunu vermesini ister.72

Kifliler Allah ile ruhlar aleminde ahitte bulunmufllard›r. Bunu unutmamalar› ge-
rekir. Sevgilinin huzuruna var›lacakt›r. Dünya harap bir yerdir. Buras› as›l va-
tan de¤ildir. ‹nsan kendi kudreti yetti¤i kadar u¤rafl›p engelleri aflacak ve sevgi-
liye ulaflacakt›r. Allah’›n huzuruna var›p orada gerçek hayata ermek, sonsuz ni-
mete kavuflmak isteyenler dünya nimetlerine ba¤lanmay›p H›z›r gibi ebedilik
suyu içerek, ihsana erecekler, iflleri kolay olacak ve muratlar›na erecek, sevgili-
ye kavuflacaklard›r.73

6-Gönül Eri Bir Mü’min Oluflu

O kalp âlemini önemser. Mü’minin Allah aflk›na sahip olmas›n› ister. Bu durum-
da art›k gece gündüz onu düflünecek kendi seçenekleri kalmayacak ve Allah’a
teslimiyet gerçekleflecektir. Bunu “gitti elden ihtiyar›m” diyerek ifade eder. Bu
bir cebircilik de¤il, Allah sevgisinin ifade biçimidir. Allah sevgisini dert olarak
görür. Fakat bu derdinden memnundur. Zira bunu “aflk ile hofl oldu bafl›m” de-
mek suretiyle bildirir. Bu düzeye geldikten sonra baflka sorunlar onun için
önemsenecek ifller de¤ildir. fiâyet Allah’tan ihsan gelirse kulun problemleri ko-
lay hale gelir, dertlerine derman bulur. O ve tüm afl›klar›n derdi baflka anlafl›l-
mamal›d›r, Onun düflüncesinde mafluk olan Allah’t›r.71 Bu bir seviyedir. O bu
yönüyle bilinmektedir. 
Ona göre gerçek mü’min bülbül onun çevresi ise gül bahçesidir. Bülbülün seher
vakti gül bahçesindeki güzel sesiyle ötüflü misali mü’min de dostun gül bahçe-
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sinde can›n› verircesine kulluk içindedir. O gece gündüz durmadan feryat eder.
Bülbülün gülden talepleri misali onun da Allah’tan istekleri vard›r. Fakat bunun
afl›kl›¤› bir de¤il çok fazla can› olsa tüm canlar›yla âfl›kt›r. Bu yolda iyi ve sâd›k
kimsedir. Âfl›k olanlar Allah’a lây›k kimselerdir. Bu ârif kifli Allah’›n yaratt›¤›
âlemde misafir olarak kal›rken, onun yarenleri de di¤er aç›k mü’minlerdir. O
hep ileri düzeyde bilgiye ulaflandan bilgi elde etmek, ötelerin bilgisine ulaflmak
arzusundad›r. Bunun için “vergil Hüdâyî’ye haber”74 demektedir. 
Allah’› tan›maya ça¤r› yapm›flt›r. ‹nsan›n varl›¤›n› vereni düflünüp Allah’›n na-
zar etti¤i varl›k oldu¤unu bilip ak›l erdirmesi ve gafleti b›rakmas› gerekmekte-
dir. O en güzel flekilde yaratan beden ve cana feyiz veren Allah zahirdir. Konu-
lar› tart›flmalar ihtilaflar karfl›s›na Hüdâyî insana vecd ve hal ehli olmay› nefsi-
ni bilip kemale ermesini önerir. fiâyet insan inci misali güzel mânâlara ermeye
lay›k olursa hakikat denizinde fleref bulacak ömür sermayesini hakikati bulma
yolunda tüketecektir. Tüm eflyay› devam ettiren Allah’t›r. Basiret sahibi insan
gafleti b›rak›p bu gerçe¤i görmelidir.75

7-Vahdet-i Vücut Görüflü

Onun vahdet-i vücut düflüncesi fliirlerinden anlafl›lmaktad›r. Allah kendini tan›t-
mak için âlemi yaratm›flt›r. Âlem Allah’›n varl›¤›na perde yerindedir. Kulun Ah-
med ismiyle Allah’›n ahad ismi aras›ndaki fark sadece mim harfidir. Bu harf kal-
k›nca birlik meydana gelir. O cemalini insana ayna k›lm›flt›r. Onda kemalinin gü-
zelli¤ini seyreder.76 Fakat insanlar›n kendi yanl›fllar›n› da Allah’a isnat etme teh-
likesi olaca¤›ndan hassas davranm›fl, sözlerini itina ile seçerek kullanm›flt›r.
O kendi dönemini geçmiflle k›yaslar ve eski itaatleri ve uzletin art›k yaflanmad›-
¤› ve celvet ve havetin b›rak›ld›¤›ndan flikâyetçidir. fievk ve muhabbetin kalma-
d›¤›n› söylemeden edemez. Ona göre gönül evinin Allah’›n d›fl›ndakilerden ar›n-
d›r›lmas› gerekir. Böylece gönlü ile bafl bafla kalan insan, Allah ile olma imkân›-
na kavuflacakt›r. Bunun yan›nda insan kalabal›klar›n içindeyken de kalbe ilahî
flevk ve sevgi gelecek, kalp coflku içinde olacak, fler ve fitneden uzaklaflacakt›r.
“Zühd u takva vü ibadet herkesin hâli de¤il”77 demek suretiyle bu konudaki te-
mayülünü ifade eder.
O söz ve davran›fllar›nda dinin kurallar›na uymufl ve bunu savunmufltur. Tev-
hidin önemini dile getirmifl, vahdet-i vücudu aç›klarken ölçüyü elden b›rakma-
m›flt›r. Dertlere derman›n, Hakk’a ermenin ve zorluklar› afl›lman›n tevhid ile
olaca¤›n› savunur. O Allah’› anmay› en büyük ifl olarak görür. Ak›ll› kimsenin
buna çaba vermesini ister. Kerim olan Allah’›n kendisini anan› and›¤›n› belirtir.
Allah’tan lütuf isteyenin O’nu anmas›n› ö¤ütler.78

‹nsan enfusi ve afaki delillere bakacak Allah’› bulan afl›klara bakacak alemi in-
celeyecek ve izafetler kay›tlar ortadan kalkacakt›r. Arifler irfan, afl›klar canan,
sad›klar burhan ister. Hüdâyî ise isteyene istedi¤inin verilmesi dile¤inde bulu-
nurken kendisinin can ve teni b›rak›p vahdet diyar›na gidip fani vücudu fark et-
ti¤ini Hakkani vücudu bulmak diledi¤ini belirtir.79
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‹lahî yard›m›n gelmesini ümit eder. O bülbülün feryad› karfl›s›nda dayanamaz
ve Allah’tan yard›m istemesini önerir. Allah’tan uzak olmay›p O’nu anar. O’na
kul olursa hürriyetine kavuflacakt›r. Nefsi emmareye uyarsa ifsat olur ve cehen-
nem gider “Sen Rabbinden raz› Rabbin de senden raz› olarak Rabbinden” hita-
b›na erip gönül arad›¤›n› bulursa vahdet saray›na girer kadri yüce olur.
Allah’›n hikmeti bilinmemektedir. Kimi insanlar üstlerde kimisi de afla¤›larda-
d›r. “Kimi Mecnun kimi Leyla, kimi fiirin kimi Ferhat”t›r. Kendisine ö¤üt vere-
rek “Hüdâyî yalvar Allah’a, yüz ur âli dergâha, eren bir kalbi âgaha, bulur mut-
laka istidat”80 derken Allah’a yalvarma sonunda kalbin uyanaca¤› ve kendisinde
kabiliyetin oluflaca¤›n› düflünür.
Bülbülün eski yuvas›n› b›rak›p gelmesini gülden duydu¤u muhabbetle iliflkilen-
dirir. A¤açlar›n yaprak döküflünü aflk atefliyle yanmayla izah eder. Çevreden
seçti¤i örneklerden sonra kendine döner. Nefsin kalbe, onun da ruha, ruhun da
s›rra uyup ilahî huzura gelmesi, nefsin mahfedilmesi ve bu geliflin gerçekleflme-
sini tasvir eder.81

8-Peygamber Sevgisi ve Bunun Yans›malar›

O peygamberden flefaat bekler, insanlar› onun yolundan gitmeye ça¤›r›r. Pey-
gamberler halk› dine ça¤›rm›fl, insanlar› irflat etmifllerdir. Peygamberin ça¤r›s›
Allah’› tan›maya yöneliktir. Hz. Peygamber di¤erlerinden farkl› meziyetlere sa-
hiptir. Onun yolunun sevgi yolu oldu¤una vurgu yapmaktad›r.82

O, Peygamber’in geliflini rahmet, zevk ve safa olarak kabul eder. Onun ortaya
ç›kmas› afl›klar›n derdine devad›r. Tasavvufi düflünce Adem henüz yarat›lma-
dan önce Hz. Peygamber’in nebi oldu¤u fleklindedir. Ezeldeki takdir ve belirle-
me bu fleklidedir. Hüdâyî’de Adem yarat›lmadan önce Hz. Peygamber’in nebi ol-
du¤unu kabul eder. Hz. Peygamber’in vas›flar› aras›ndan onun peygamberlerin
imam› oldu¤unu, kâmil insanlar›n kemâli onun nurundan ald›¤›n›, onun varl›-
¤›n›n Allah’›n noksans›z mazhar› oldu¤unu belirtir.
Erenler zata ve çeflitli lezzetlere ermifllerdir. Onun ifli ihtiyaç erbab›na bir ihsan-
d›r. Zâhir ve bât›n flefaatle flefaat etmesini diler ve kendisini peygamberin kap›-
s›na ba¤l› bir dilenci mesabesinde görür, dile¤inin gerçekleflmesini ister.83 Pey-
gambere övgüsünde onu Rasul, Mustafa, Mücteba, Habib, Murtaza, Mukteda va-
s›flar›yla anar. Allah’›n gizli bir hazine oldu¤unu, bilinmek isteyip de Hz. Pey-
gamber’i yaratt›¤›n›, onun s›rr›n anahtarlar› oldu¤unu belirtir. Hz. Peygamber’in
temiz zat› Allah’›n tam mazhar›d›r. O yüce arfla kadar varabilmifltir. Sidre onun
ulaflt›¤› son makam de¤ildir. Ruhu’l-emîn olan Cebrail’in oradan daha ileri git-
mesine izin verilmezken, yarat›klar›n en hay›rl›s› olan Hz. Peygamber daha ile-
rilere gitmifltir. Oraya vard›¤›nda o vahdete ermifl, orada art›k tüm masiva ara-
dan ç›km›fl, sadece yüce Mevla kalm›flt›r.
Hz. ‹smail can›n› feda ederse onun neslinden böyle bir nur zuhur eder.
Hüdâyî’ye nazar edilmesini ister. Hz. Peygamber’in kendi ceddi ve piri
oldu¤unu söyler.84 Böylece kendisinin Hz. Peygamber’le nesep ba¤› ol-
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du¤unu belirtir. Hz. Peygamber risalet gerçe¤inin cevheridir. Say›s›z
salât ve tahiyyât onad›r. O saadet gül bahçesinin gülü, hakikat ba¤›n›n
güzelidir. O yay›n iki ucu veya daha fazla yaklaflm›flt›r. Bu da onun fla-
n›n›n üstünlü¤üne flahitlik eder. Peygamberlerin hepsi de davet ve irfla-
d› gerçeklefltirmifllerdir. Fiil ve s›fatlar›n ötesinde o Allah’›n kullar›n›
zat›n asl›na ça¤›rm›flt›r. O peygamberlerin sonuncusu, nübüvvet binas›-
n›n kemâlidir. Dedesi Hz. ‹brahim Allah’a halil olunca onun da felekle-
rin muhabbet kutbu oldu¤unu, parma¤› ile ay›n ikiye yar›ld›¤›n›, güne-
flin vahdet nurunu onda gördü¤ünü söyler, medet ve flefaat talebinde
bulunur.85

O Hz. Peygamber’in do¤umunun üzerinden bir y›l daha geçip mevlit kandilinin
gelifli münasebetiyle Hz. Peygamber’e olan sevgisini ifade ederken onu iki cihan
sultan›, ilim ve marifetin sahibi olarak anar. fiefaat isteyenler ondan flefaat tale-
binde bulunacakt›r. Onu sevenler mutlulu¤a ereceklerdir. O ahlâk› en güzel
oland›r. Onu dolunaya ve günefle benzetir. Allah’›n gül bahçesinin gülü olarak
görür. Onun seçilmifl kulu ve habibi/sevgilisi olarak anar. Gerçek âfl›k kimsele-
rin can ve teninin rahat edece¤ini hakikatin s›rr›na erece¤ini belirtir. Onu seven
arzusuna kavuflacakt›r. O beflerin en hay›rl›s› alemin iftihar›d›r.86

Hüdâyî’ye göre Allah zâhirdir. Âfl›k›n onu bulmas› gerekir. O âlemlerin sultan›-
d›r. Cemalini gizlemifl âfl›klarda hayrette kalm›flt›r. Sonra da “siz nereye yönelir-
seniz Allah’›n vechi olas›d›r” demifltir. Peygamberi Miraca davet etmifl, sevdi¤i
habibine vuslat› nasip etmifltir. Onu isteyenlerin de gafleti gidermesi beklenir.
Kullardan baz›s› Allah’›n s›fatlar›yla meflguldür. Baz›s› ise ilahî zata ermifl ve
bâki hayata ulaflm›flt›r. Hüdâyî kendisi hakk›nda da lütuflara ermeyi baflka fley-
lerden geçip bâkili¤i, bâkilikten sonraki bâkili¤i bulmay› arzular. Sâd›k bir kim-
se olarak Allah’› bulman›n nasip olmas›n› ister. Hz. Peygamber’in mevlidi dola-
y›s›yla bir baflka fliirinde onu yarat›klar›n sultan› olarak tan›t›r. Do¤du¤u ay›
mübarek bir zaman olarak görür. Âleme nurun geldi¤i kanaatindedir. Kifli sürek-
li Allah’› an›p onun ihsanlar›n› düflünüp erdi¤i nimetlerden dolay› flükredecek-
tir. Henüz hayatta iken bu müddetten yararlan›p güzel ahlâk elde etmelidir. Al-
lah’› bulmak isteyen bunu yapacakt›r. Yarat›klar›n en hay›rl›s›n›n do¤umu do-
lay›s›yla herkes flerefe ulaflm›flt›r. Allah’›n binlerce selam› onad›r. Mevlit ay›n›n
geliflinden yararlan›p nurlara, merhalelere, irfana, s›rlara hülasa sevgiliye erme-
ye ça¤r› yapar. 
Burada dikkati çeken ise Hz. Peygamber’i do¤du¤u ay›n gelifli dolay›s›yla onu
anarken de ondan çok Allah’› anmakta, sonunda yine kendi ermek istedi¤i arzu-
lar›n› dile getirmektedir. Onun erdi¤i nuru, katetti¤i merhaleleri, irfân düzeyini
ve s›rlar olarak bahsetti¤i erilen fleyin neler oldu¤unu tespit etmemiz mümkün
de¤ildir. Bunlar kapal› ifadelerdir. Bizim bu kavramlar›n içini doldurmam›fl
mümkün de¤ildir. O kendine hitapla “kast et Hüdâyî yara er” derken sevgili ola-
rak kabul etti¤i Allah’a mevlit dolay›s›yla ermek ister.87
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9-Nimetleri Tefekkür ve  Nimete fiükür

‹lahî zât› de¤il nimetleri düflünmeye ça¤›ran Hüdâyî gaffar, hayy ve kadim olan
Allah’›n ihsan›n› say›p tespit etmenin, nehirler mürekkep, nebatlar ve a¤açlar
kalem olsa bunu yazman›n mümkün olmayaca¤›na vurgu yapar88

Önce insan› yarat›p sonra ona ihsanda bulunan, âlemi yarat›p insan› meydana
getiren, onu aflkla ihya eden O’dur. ‹nsan kendi kendini var etmez, s›fatlar›na
kavuflamaz, hayat sahibi olamazd›. Allah kullar› yaratm›fl, kalpleri âbâd etmifl-
tir. Onlar› kendisine irflat eden de O’dur. Kudret ve kuvvet O’nundur. Varl›kla-
r›n bir fonksiyonu yoktur. Allah’›n kuluna lütuflar›n›n sonu yoktur. Tüm bun-
lardan dolay› flükreden Hüdâyî kendisine hidâyet/yol gösterme, lütuf ve muhab-
betten safa geldi¤ini söyler ve Allah’a flükreder.89 Ona gelen bu muhabbet ancak
eserlerine yans›yan yönüyle anlafl›labilmektedir.
Kul Allah’›n ihsanlar›na ermifl lütuflar›na kavuflmufltur. Her fleyden önce insan›
yoktan o var etmifl, sorunlar›na çare sunmufl, ihsanlar›n› aç›k olarak vermifltir.
‹nsana beden ve ruh ihsan etmifltir. Her çeflit fetihler ondand›r. ‹nsan Hz.
Nuh’un ömrü kadar90 ömrü olsa ve bunu da flükrederek geçirse yine de bu ömür
kulun flükretmesi için yeterli miktarda bir zaman say›lmaz. Allah’›n lütuflar›n›
yazmak için dokuz felek ka¤›t haline gelse ve bunu insan ve melekler hafl›r za-
man› gelinceye kadar geçecek zaman içinde yazmaya çal›flsalar yinede Allah’›n
lütuflar›n› yaz›p bitiremezler. Onun isimlerini kul saymaya çal›flsa sayamaz.91

Bu durumda flükretmeye de imkân› yoktur. Fakat Allah’›n ihsan›yla bu zorluk-
ta afl›l›r ve kul flükretme imkân› bulur. Ezelden ebede medet gelmesiyle sonu ve
s›n›r› bulunmayan lütuflarla kul flükretme imkân›na kavuflur.92
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Ona göre Allah’a vâs›l olmak en büyük nimettir. Kul bunun flükründen acizdir.
Kula hizmet nasip olmufl Allah onu kendi cömertli¤i ile var etmifl, yolunu bul-
mak için irflat etmifl, bedene sa¤l›k ve kalbe huzur vermifltir. Bu nimetler karfl›-
s›nda kulun flükrünü ifade etmek için a¤açlar›n tamam› kalem, denizler de mü-
rekkep olsa insanlar ve cinler de yazmaya çal›flsalar yaz›p bitiremezler. Bu ge-
nifl ufuklu tasvirden sonra Allah’› haz›r naz›r, kâdir, yard›m eden, anan ve flü-
kürleri kabul eden isimleriyle anar makbul flükrün nasip olmas›n› diler. 
Onun as›l söylemek istedikleri bunlar de¤ildir. Âlemin garip hikmetlerle dolu
oldu¤u ve bu çoklukta vahdeti bulma arzusudur. fiükretmenin bir nimet oldu-
¤unu kabul eder. Hz. Peygamber’in hadisinde kulun Allah’a senay› say›p bitire-
meyece¤ini onun ancak kendisini övdü¤ü flekilde oldu¤unu belirtti¤ini ifade
eder. O’na flükretmenin nimetler üstünde ayr›ca bir nimet oldu¤unu görür. O
kendisine ö¤üdünde fani alemle ilgili hiçbir alâmetin kalmamak üzere b›rak›l-
mas›n› tenbih eder. fiâyet bunu gerçeklefltirebilirse varl›¤›n tamam› art›k onun
olacakt›r. Böylece faniyi b›rakarak murad›na erecektir.
O insan› yoktan var etmifltir. Lütuflar›yla kullar›na sürekli ihsanda bulunur. ‹n-
san O’nun ihsan›n› saymakla bitiremez. ‹nsan melek sultan ve di¤erleri bir ara-
ya gelseler sayamazlar. Bu fani dünyada saadet isteyen peygamber ve velilerin
izinde gitsin, dünya sevgisi olan ve nefsine esir olanlar Allah’a yönelsin. Çünkü
yine de derde derman O’ndand›r. Ebedî saâdet bulmak isteyen kimse masivay›
terk edip Allah’a yönelmelidir.93

10-Îman-Amel ve Ak›l ‹liflkisini Kurmas›

Ak›ll› kimsenin devaml› hayra çal›flmas› gerekti¤ini, zira insana ancak çal›flma-
s›n›n karfl›l›¤›n›n verilece¤ini belirtir. fiâyet kifli hak yolunda çal›fl›rsa kadir olan
Allah onun çal›flmas›n› zayi etmez. En büyük amel Allah’› anmakt›r. Ak›ll› in-
san sürekli ona çal›fl›r. Allah’› anan› o anar. Allah’tan lütuf isteyenler Allah’›
anarlar. Allah’›n yolunu bulmak isteyenlerin sadakatle bu sözleri tutmas›n›
ö¤ütler.94

‹lahî huzura lây›k bir amelinin bulunmad›¤›n› kabul eder. Allah’›n keremini
ümit eder. Kulun tüm amellerinin eksik oldu¤unu düflünür. Kurtuluflu ise Al-
lah’›n lütuf ve keremiyle olacakt›r. Hz. Peygamber “beni kendi nefsime bir an
dahi terk etme” dile¤inde bulunmufltur. Hal böyle olunca Hüdâyî bizi kendi nef-
simize bir an bile b›rakmamas› için yalvar›r. Allah bilen merhametli ve kerim-
dir. Kerem ondand›r. Asileri rahmeti ile kuflat›r. Onlar a¤layarak nefislerini ze-
lil ederler. Allah varken kimseye yalvaramazlar.
Fakat gafletten kurtulmalar› için gönül gözlerinin aç›lmas› gerekmektedir. Yüz-
leri Allah’a dönerse kurtulufllar› gerçekleflir. Âfl›klar›n ise özü almas›n› ister. Yi-
ne o kendisine kap›lar›n aç›lmas›, cemaline engel olan perdelerin ortadan kalk-
mas›n› zulmani ve nurani engellerin giderilmesini arzu eder95

O îman ve irfâna eriflmenin yolunu göstermifltir. Ona göre îmana ermek isteyen
kimse tasdikini kontrol edip tahkik düzeyine getirmelidir. Can›n› zorlay›p bede-
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nini can kabri haline getirecektir. Derman bulmak için Eyyüb’un sabr›yla sabre-
decek; kullu¤un zahmetlerine katlanacak dert, bela ve çile çekecektir. Kenan’a
ermek için Yusuf misali ayr›l›¤a katlanacakt›r. Bu yolda can›n› toprak misali
mütevaz› yapacak, varl›k perdesini ortadan kald›racak kalp saray›n› temizleye-
cek böylece oraya sultan›n girmesini sa¤layacakt›r. Kast› oray› Allah’›n gelmesi-
ne haz›r hale getirmektir. Varl›klardan geçecek, fanili¤i b›rakacak, can›n› cana-
na ermek için feda edecektir. Varl›¤›ndan geçip sevdi¤ini bulmak, kurbana er-
mek için ‹smail misali can›n› vermek gerekmektedir. Art›k o Musa ile H›z›r’›n
birleflti¤i yer olur. Denize ermek için her damla bir deniz olur.96

11-Allah’› S›fatlar›yla Tan›tma ve Cemâline Erme

Allah’›n nazar etmesi halinde kul yücelir. O’na kul olan›n mülkü yok olmaz.
“öyle bir gül bahçesine bülbül ol ki oran›n gülleri solmas›n” ö¤üdünü verir.
Âlemler yok iken O var etmifltir. Bunlar›n hepsi Allah’›nd›r. O bir tecelli ile or-
taya ç›kar›r. O’nun sonu yoktur. O bâkidir. Benzeri ve misali yoktur. ‹nsan vü-
cudunu var etmifl, gönül ve can› âbâd etmifltir.97 O Allah hakk›nda padiflah ke-
limesini kullan›r. O’nun hâkimiyetini kasteder. Kullar›na yard›m etti¤ine iflaret
eder.
O dilerse gül bahçesinde gül huzurlu olamaz, bülbüller inler, damla deniz olur.
Bir k›s›m insanlar köle bir k›sm› da sultan olur. Âlemde bir nizam vard›r. Ara-
yan ve arananlar, a¤layanlar ve gülenler var, insana hakikat s›rlar› konmufltur.
Önce flevk ve muhabbet görülür. Sonra da Allah cemâlini ihsan eder. Hz. Pey-
gamber’i korumak için ma¤ara kale oldu. ‹brahim’e atefl gül bahçesi oldu. Dert-
lere derman olan Allah’›n zay›f›n derdini gidermesini ister. Allah’›n zat›na maz-
har olmak isteyenlerin yapmas› gereken ifllerin varl›¤›na de¤inir.98

Hüdâyî’de Allah aflk› ana temad›r. Ona göre âlemin hepsi, melek, cin ve insan
Allah’a âfl›kt›r. Yeryüzü, denizler, hareket halindeki felekler buna dahildir. Aç›-
lan gül, öten bülbül, menekfle ve sümbül de böyledir. Büyük küçük her fley, hu-
ri ve g›lman, Malik ve R›dvan, sekiz cennet, yedi cehennem, da¤lar, ovalar, yol-
lar ve sularda böyledir. Mecnun ve Leyla, Vamik ile Azra, kulübe ve sahra da bu
durumdad›r. Ayaktaki, oturan, zâhid ve âbid, rüku ve secde edenler, ba¤ ve bos-
tan, sümbül ve reyhan, gaible haz›r, bât›n ve zâhir, mü’minle kâfir, herkesin is-
tedi¤i birdir. Bunlardan baz›lar›n›n kâfir olmas›n› çözülemez bir s›r olarak gö-
rür. Baz›s›na kap› aç›l›rken baz›s›na aç›lmamakta, baz›s› bilirken baz›s› bilme-
mektedir. Tüm bunlardan sonra Hüdâyî “visalinden bula lezzet” dile¤ini söyler,
tüm mevcutlar›n Allah’a âfl›k olup onu özledi¤ini belirtir.99

‹lahî/manevî s›rlar›n hazinedâr› olmak gerçek sultanl›kt›r. Bitmeyen hazinelere sa-
hip olmak hâkimiyettir. Nefsin itaatini sa¤lamak için onun ba¤lanmas› gerekir.
Asaf’›n akl›na riâyet Süleyman’l›kt›r. Hz. Adem’in kalbi Allah’›n nurlar›na erdi¤in-
de flükür secdesi etmeyen ‹blistir. Allah’›n irfan perdesinin sonunu bulmak için
vahdet alemine de hareket etmek gerçek insanl›kt›r. Yay›n iki ucu kadar Allah’a ya-
k›n olmay› anlay›p sonra da bundan daha yak›na vâs›l olmak Müslümanl›kt›r.100



O Allah’a yönelifle ça¤r› yapm›flt›r. Ona göre Allah’a ça¤›ranlar›n ça¤r›s›na ku-
lak vermek gerekmektedir. Bunun için de yap›lacak fedakarl›k can›n feda edil-
mesidir. Allah’a giden kul can›ndan vazgeçerek gidecektir.
Dünyaya gönül verip afl›r› ilgi duymaya art›k son verecek elde bulunan makam,
mevki, mans›p ve sosyal konuma olan afl›r› muhabbet kesilecek, kifli kendisine
hedef olarak Allah’› bulmay› seçecektir. Bu konuda tüm gayretini sarf edecektir.
Bunun için içten ah çekmesi özellikle seher vakitlerinde gafletin b›rak›lmas› ge-
rekmektedir. “Allah’a firar ediniz” (ez-Zâriyat 51/50) âyeti gere¤ince insanlar
O’na kaçacaklard›r. fiâyet bu yap›labilirse art›k insan aflkta ileri düzeye gelecek,
kendi can›ndan geçti¤i için Allah’ta fani olma düzeyine ulaflacakt›r. “Begim öl-
mezden evvel öl” ö¤üdünü tekrarlam›fl, gerçek hayat›n böyle bulunabilece¤ini
belirtmifl, Allah’›n kap›s›nda kul olmaya ça¤r› yapm›flt›r. Fakat âfl›k›n yapaca¤›
önemli ifller vard›r. Gayretinin çok fazla olmas› gerekmektedir. Âfl›k nas›l olma-
s› gerekirse öyle olacak, vahdete erecektir. Ona göre âfl›k farkl› bir konumdad›r.
Onun muhabbeti ileri düzeydedir.Coflkusu denizin dalgas› gibi büyüktür. Bu
arada Hüdâyî bir ö¤ütte bulunarak sözlerinin dinlenmesini ister.101

Tevhit ça¤r›s›n› her vesile ile tekrar etmifltir. ‹nsan Allah’›n emrini tutacak tev-
hidi elden b›rakmay›p îman›n› tazeleyecektir. fiâyet bunun d›fl›nda kal›rsa ken-
dini cehenneme götürür. Bu nedenle tevhidin d›fl›ndaki yollara gitmeyecektir.
Zira di¤erleri cehenneme götüren yollard›r. Ona göre Allah’›n d›fl›ndakilerden
hiçbir fley ümit edilmez. Bu nedenle masivaya ilgi duymamak gerekmektedir.
fiâyet kul masivadan uzak olmay› baflarabilirse gönlündeki kederlerinden de
kurtulmufl olacakt›r. Sadece zahire ilgi duyan, zahiri geçip kalbe yönelmeyen in-
san kolay ifli zorlaflt›rmaktad›r. Halbuki o zoru kolaylaflt›rmakla yükümlüdür.
Kargafladan kendini kurtar›p tevhide yönelmek çözümdür. 
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Tüm çeflitleriyle flirkten uzaklaflacak, Allah’› lay›k›yla bilmede acele edecek ve
O’nu sevecektir. Bu arada kendisi üzerinde düflünecek, fani olana güvenmeye-
cek, ölüm gelmeden önce uyanacakt›r. ”Emri yerine getir, ihmali ko, iflin bitir
s›dk ile îman getir” diyerek yap›lmas› gereken iflleri özlü flekilde hat›rlat›r. ‹nsa-
n›n sorunu gaflettir. fiâyet gafleti b›rak›p uyanmas› sa¤lanabilirse, geçici lezzet-
lere de gönül ba¤lamayacakt›r. “‹ç kevser-i vahdetten” derken vahdetin verdi¤i
hazz› hat›rlat›r. O insanlar› kendini dinlemeye ça¤›r›rken flevke gelmelerini ve
coflmalar›n› ister. Bu flevk ve coflku onlar› tevhit kevserinden içme sonucuna gö-
türecektir. Bunun için Hüdâyî’nin ö¤ütlerini dinlemeleri gerekmektedir.102

‹lahî cemâle ermek onun en büyük arzusudur.Emirleri veren dertlilere derman
veren, günahkârlar› affeden Allah’t›r. O kullar› yaratan, do¤ru yola ileten ve ih-
sanlarda bulunand›r. Hüdâyî Allah’›n kullar›na nazar etmesini gönüllerindeki
kederin gitmesini ve varl›ktan bir izin kalmamas›n› ister. Sonuçta Allah’›n ce-
mâlinin perdesini kald›rmas›n›, gayp olman›n ortadan kalkmas›n›, kulun hesap-
s›z ihsana ermesini ister. Allah’› tek (vahit), fert, bir (ehat), kadir hayy ve samed
(ihtiyaç.tan münezzeh olma) isimleriyle anar. Lütuf, kerem ve ihsan›yla yard›m
etmesini diler.101 ‹steklerin nas›l yap›laca¤› konusunda yöntem ö¤retir. Hedefi-
ni büyük tutar. Dünyay› isteyen onu elde edip alemin padiflah› olsa, uzun müd-
det yaflasa, dünyan›n tamam›n› ele geçirdi¤ini farz etsek dahi kabri hat›rlay›p
toprak olup yataca¤›n› düflünmelidir. Gaflete dal›p itaatleri ihmal eden kimse
ömrü sona erince art›k emirleri yapma imkan› da bulamayacakt›r. Tüm bunlar
göz önünde tutulursa kiflinin nefsinin hallerini bilmesi, kurulan tuzaklar› fark
etmesi, k›yamet tehlikesini göz önünde bulundurup zevkleri unutmas› gerek-
mektedir. Hüdâyî’nin önerisi kiflinin çok yemeyi âdet haline getirmeyi b›rakma-
s›d›r. Çoklu¤u b›rak›p vahdete erme çabas› verecektir. Yoklu¤u kendisine yoldafl
edinecek varl›ktan vazgeçecektir. Böylece emeli olan Allah’a ulaflacakt›r.103

Onun duas› ve niyazlar› cemal talebe yöneliktir. ‹nsan gönlüne Allah lütuflarda
bulunarak oray› mamur hale getirmifltir. Allah’›n zat› mekânlardan münezzeh-
tir. Fakat O’nu seven kimsenin O’nu nas›l bulaca¤›n› düflünür. Ferhat fiirin’e
ulaflmada da¤ engeliyle karfl›laflt›¤› gibi, Allah’a âfl›k olan kimsenin karfl›s›na da
Allah’a yak›n olmaya engel olarak varl›k da¤lar› ç›kmaktad›r. O ancak bu da¤la-
r› afl›p ihsana mazhar olabilecektir. Allah’›n cemalini dünyada görmek O’nu se-
venlerin en büyük arzusudur. Fakat ölmeden önce dünya hayat›nda O’nun ce-
malini görmek nasip olmamaktad›r. Kifli dünyada de¤il ebedi hayata geçmek su-
retiyle orada onun cemaline ererek mutlu olacakt›r. 
Tasavvufun Ehl-i Sünnet kesimine mensup olan Hüdâyî cennette mü’minlerin
Allah’› görece¤i inanc›n› kabul etmektedir. Mutezile ve onlar›n etkisinde kalan-
lar ise ruyeti kabul etmemekte, ilgili naslara yorum getirmektedirler. Ayr›ca Hü-
dâyî dünyada Allah’› kimsenin görmedi¤ini kabul ederek bu konudaki ihtilafla-
ra son vermek ister. “Kimseye ölmezden ön göstermeyip didar›n›” der. Yard›m
ve hidâyetin gelmesini ister. Kullar›n›n murad›n› verip irflat eden Allah’›n Hü-
dâyî’nin muratlar›n› da vermesi dile¤inde bulunur. Temel iste¤i budur.104

O ça¤r›s›nda flu görevleri yapmaya yönlendirir. fiâyet flükredilirse derde derman
gelir. Allah an›l›rsa insan sevdi¤ine kavuflur. Kul kendi varl›¤›n› yok eder. Mad-
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dî benli¤ini ortadan kald›r›p kalbini ar›nd›r›rsa oraya Allah hâkim olacakt›r.
Yöntem budur. Kifli elindekilerin hepsini b›rakacak, sadece dilindeki inanç ve
ikrar›n› muhafaza edecektir. ‹krar›n karfl›s›ndaki flüphe ve inkâr› ortadan kald›-
ran kimsenin inkâr›n›n yerini îman›n almas› gibi kalbindeki inanc›n d›fl›ndaki
tüm düflünceleri b›rakan insan›n gönlüne de Allah hâkim olacakt›r. Onun naza-
r›nda dünyaya de¤er verilmeyecektir. Bunun için “bakma yalan dünyaya akma
kuru sevdaya, yalvar gani Mevlaya, lütuf ile ihsan gelsin” der. Kifli kendi varl›-
¤›na gönlünde son verirse Allah’a vâs›l olacakt›r. fiâyet bir su damlas› kadar de-
¤eri varsa, dünyadan vazgeçilirse kifli okyanuslara kavuflur. Damlaya tak›l›p ka-
lan ise gafil kimsedir. ‹nsan dünya ile ba¤lar›n› keser, gönlünden masivay› atar,
Allah’› anlar ve bilirse, ilim ve irfana kavuflur. Bu insan bu konuda özellikle dur-
makta ve uyar›lar›n› kendine hitapla yapmaktad›r. “Hüdâyî aç gözünü, pak eyle
kendüzünü, hakka döndür yüzünü, her iflin asan gelsin”106 derken kendi iç dün-
yas›n›n temiz olmas› ve hakka yöneliflin gerçekleflmesini arzular. 
O Allah’› bâki,107 benzer ve misali olmayan, dertlilere derman veren, kullar›na
ihsanda bulunan, insan› bir nutfeden yaratan oldu¤unu anar. Lütuf ve kereme
ermek dile¤ini belirtir. Gani ismiyle anar. Yarat›klar› besledi¤ini, say›s›z kerem-
lerde bulundu¤unu, ihsan›na nihâyet ve s›n›r›n olmad›¤›n› söyler. Kullara yar-
d›m›n O’ndan geldi¤ini kulu yola onun hidâyet etti¤ini lütuf ve rahmetin ondan
oldu¤unu belirtir. Buna karfl› kul suç ve kusur ifllemektedir. Böyle olmakla be-
raber kulun ümidi gafur olan Allah’›n aff›na ermektir. fiâyet bu dilek gerçekle-
flirse kul sevince erecektir. Allah evvel, ahir, zâhir ve bât›nd›r. Haz›r naz›r, kâ-
dir, hayy ve veduttur. Hüdâyî Allah’›n isimlerini and›ktan sonra yöntem olarak
istedi¤i hususlar› belirtir. Önce Allah’› güzel isimleriyle anar, konuya münasip
olarak seçtiklerini s›ralar, sonra mütevazi bir flekilde iste¤ini arz eder. ‹lahi fazl
ve cömertli¤e ermek, bâki varl›¤› bulmak onun hedefidir. Fani alemden kurtul-
mak ister. Baki vücudu kazanma emelindedir.108

Allah’› görmek isteyen, derdinden dolay› flikâyetçi olanlara Allah’a yönelme ça¤-
r›s› yapar. Onun tespitine göre gidilecek mesafe uzakt›r. Ona varabilmek için
büyük gayretin gösterilmesi gerekir. Can›n› feda ederek hizmetin bu yolda su-
nulmas› beklenir. Bu konuda sadece can de¤il insan›n neyi varsa hepsini de fe-
da etmesi beklenmektedir. Nefs-i emmaresi ona kötülü¤ü emreder. Bu nedenle
ona uymamak, buna mukabil Hüdâyî’nin hak ehli olarak tan›tt›¤› kimselerden
de uzak olmamak gerekti¤ini belirtir. Nefsin arzular›na uymayan kifli iyilerle be-
raber olacak, kendisi de yolunda sad›k kifli olma özelli¤ini koruyacakt›r. Bu dün-
yada ebedi kalma olmayacakt›r. Kul bir gün dünya hayat›ndan ayr›lacakt›r. Bu-
nu göz önünde bulunduran kimsenin ne yapmas› gerekti¤i konusunda düflün-
mesini ister, gözünü açan kimse özünü sevgiliye çeviri. Hüdâyî’nin ö¤üdü bu
yöndedir.109

12-Kendisinin Varl›ktan Vazgeçmesi

O kendi gönlüne hitap ederek sevgiliden uzak olmad›¤›n› bununda Hz. Peygam-
ber’in s›rr›yla oldu¤unu itiraf eder. Fakat masivaya ilgi duymamak gerekti¤i afl›-
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¤›n ârif olmas›n›n zorunlu oldu¤unu hat›rlat›r. Allah’› isteyen baflkas›ndan sak›-
nacakt›r. ‹nsan›n kendi varl›¤› s›rt›nda bir yüktür. Ak›ll› insan varl›¤›ndan vaz-
geçerek bu yükten kurtulur. Faniyi b›rak›p bâki olan› al›r. ‹flte gerçek pazar bu-
dur. Bülbülün ötmesi de¤il esas olan gülün flevk ve tazeli¤i oldu¤u gibi kula da
vahdet s›rr›n›n aç›lmas›n› ister. S›r hazinelerinin yarat›klarla örtülü oluflu ile
güllerin dikenlerle örtülü oluflu aras›nda bir benzetme yapar.110

Allah’a âfl›k olan kimseler O’nu anarlar. Onun yolunda sâd›kt›rlar. Aflka ermifl,
dünyan›n fani ifllerini b›rakm›fllard›r. Allah’a ulaflmay› arzu ederler. Onlar›n yolu
sevgi yoludur. Dileklerini Allah’a sunarlar. Ona göre sadece insan de¤il felekler de
dileklerini arz ederler. Melekler de buna dahildirler. Bu varl›klar›n ve bülbülün
flevki vard›r. Bu flevke düflenlerin tamam›nda Allah’a karfl› olan muhabbet vard›r.
Bu sevgi onlar› onu anarak çare aramaya götürür. Örne¤in bülbül güle afl›k olmufl
onun aflk›n›n derdindedir. ‹nsan da gönlündeki kir ve paslar› silip ar›nm›fl kalple
Allah’› anmakla bülbülün flevkine benzer flevke kavuflur. Gülün fizikî duruflu elin-
de yaprak tutar konumdad›r. Bülbül de âdeta dersini okumaktad›r. 
Burada oldu¤u gibi her fleyde Allah’›n nurunu görüp O’nu anmak gerekir. So-
nuçta insan Allah’› anarak mertebeleri geçecek Allah’a yak›n hale gelecek ve
O’na erecektir. Onlar›n Allah’› anmas› ummanlar misali ço¤al›p büyüyecek do-
lunay misali parlayacak, dalgalar›n denize ulaflmas› misali birikip ço¤alacakt›r.
Allah’› an›fllar ilan edilirken art›k Allah’tan baflkas›na meyl olmayacak, O’nun
yeterli oldu¤u kabul edilecek ve kul her nefeste bunu gerçeklefltirecektir.111

13-Ramazan Coflkusu ve Mâna Âlemine Erifl

Ramazan›n gelifli ona flunlar› hat›rlat›r. Alem nurla dolmufltur. Onun gelifliyle bir-
likte lütuf gelmifl, cennet kap›lar› aç›lm›flt›r. Zikir, tehlil, tespih, oruç, taatler, te-
ravih ve kandiller güzeldir. Onda Kur’an inmifltir. Hz. Peygamber onu rahmet ay›
olarak tan›tm›flt›r. Hakk› arayana vas›l olmak nasip olur. Yüce dini hofl güzel bir
taç edinmek Hz. Peygamber’in sünnetini yol edinmek ve mâna âlemine yüksel-
mek teklifinde bulunur. Tüm bunlar için masiva sevgisinin aradan uzaklaflt›r›lma-
s›n› ister. Böylece yüce yarat›c›ya ermek gerçekleflecektir. Vahdete erip safâ bul-
man›n yolu budur. Lütufla gelen ramazandan bu yönden yararlanmay› ö¤ütler.112

Ramazan ay›n›n gidifli münasebetiyle duygular›n› dile getirir. Gufran ay›n›n gi-
diflini bir hicran olup insan› a¤latt›¤›n› görür. K›ymeti bilinmeksizin elden gitti-
¤i için üzülür. Geceleri teravihin dine ziynet verdi¤i bundan ayr›lman›n zor ol-
du¤unu belirtir. Kendisine hitapla gece gündüz zikretmeye devam etmesini is-
ter. Oruç ay›n›n gidifline üzgülü¤ü ayn› ibadetlerin yap›lamamas›ndan ayn› yo-
¤unlu¤u koruyamamas›ndan kaynaklanmaktad›r.113

14-Madde ve Ötesi Mukayesesinde Yeri

‹nsan Hakk’› b›rak›p bât›la sevgi beslememelidir. fieytana uyup fitne ve fler ç›-
kar›lmamal›d›r. Kifli yolun do¤rusuna gidip bar›fl ve iyilik sahibi olmal›d›r. Nef-
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se uyup herkese hiddet ve fliddet göstermemelidir. ‹nsanlar Adem’dendir. Hal
böyle olunca birbirini fler görüp bu¤z ve düflmanl›k etmemelidir. ‹nsan dünya
mal›n› biriktirse bir gün onlar› b›rak›p gider. Öyleyse cimri olmamal›d›r. Dünya
saltanat› bir sevdadan ibarettir. Bu faniye gururlan›p ziynet ve flöhret peflinde
olmamal›d›r. Bilinen fludur ki Hz. Süleyman’›n mülkü ve ‹skender’in taht› yok-
tur. Öyleyse faniye ra¤bet edilmemelidir. Kifli gözünü aç›p basiret nuru ile bak-
mal›d›r. Hayr› b›rak›p flerre gitmemelidir. Hz. Peygamberin sünneti en hay›rl›
yoldur. Öyleyse bunu b›rak›p bidatlar› yol edinmek yanl›flt›r. Akl›n› kullanan
insan hak sözü dinlemeli ve sefâhete düflmemelidir.114

O ilahî aflk›n sürekli olmas›n› diler. Ona göre bu bitmeyen bir aflk olmal›d›r. Bu-
nun sürekli açan gül, daim öten bülbül, suda ve ateflteki varl›klar misali artma-
s›n› arzular. ‹lahî aflka zarar veren ifller Allah’tan baflkas›n›n a¤z›na düflmek,
dünyan›n insan›n yüzüne gülen cazibesine aldanmak bu aflka zarar verir. Çö-
züm ise kâmil insanlar›n yolundan gitmek, Allah’›n r›zas›n› gözetmek, elde etti-
¤i s›rlar› saklay›p hiçbir kimseye açmamak ve halini bildirmemektir. “Halini
kimse bilmesin” ö¤üdünü verirken onun ço¤u meseleyi gizli tuttu¤u pek az hu-
susu aç›klad›¤› sonucuna varmak mümkündür. Allah’›n insana ilahî aflk› ezelde
verdi¤i, böylece afl›klar›n o zamandan baki sevgiliyi bulma yolunda olup bir ne-
fes ayr›lmad›¤› düflüncesindedir. ‹ç dünya aflkla dolacak fikir ve zikir o olacak
arayan arad›¤›n› bulacak ve baflka heveslere yer kalmayacakt›r. Secde ederek Al-
lah’a kavuflacak lütuf ve cömertlik o kadar çok olacak ki, onun s›n›r› hududu bu-
lunmayacak iflte ona göre âfl›¤›n hali budur.115

15-‹nanç Gücünün Tezahürleri

Mü’min flüphelerini ve inkâr› b›rak›p tevhid inanc›n› kabul etmekle kalmay›p
bu inanc›n ve ikrâr›n sa¤lam olmas›n› temin edecektir. ‹nanç sadece taklitten
ibaret olmayacak, gönülden gelen bir inanç olacakt›r. Kifli ümitli olacak ümitsiz-
li¤e düflmeyecektir. Onun metafizik dünyas›n› aç›k olarak ifade eden sözlerin-
den birisi “surete tapma sak›n mânâ yüzüne bak›n” sözüdür. Allah’a yak›n ol-
mak için mânân›n öneminin kabul edilmesini ister. Kiflinin kendini be¤enip
nefsine itimat etmesini flirk atefline yanma olarak görür. O temel ö¤üt olarak ol-
mayacak ifllerin b›rak›lmas›n› ister. Ölümü anmaya ça¤›r›r. ‹nsan herkesin gör-
dü¤ü gibi dünya hayat›nda bir yolcu gibidir. Yolcu yolculu¤u esnas›nda yol üze-
rinde eylenip kalmad›¤› gibi insan›n da dünya hayat›nda ebedî kalaca¤›n› san›p
onu ebedî görmesi yanl›fl bir alg›lamad›r. 
O insan›n verece¤i do¤ru kararlara nefsinin engel olmas›ndan endifle eder. Bâki
hâkimiyet olan ahiretteki elde edilecek olana kavuflmaya dünyan›n geçici ni-
metlerine kap›lmamaya ça¤›r›r. Ona göre din ile kin ve kibir ba¤daflmaz. ‹nsan›n
dini ihya edip ona canl›l›k kazand›rmas›, ona ters düflen iflleri b›rakmas› gere-
kir. ‹nsan›n tek iste¤inin hakk› yakin olarak tan›tt›¤› kesin do¤rular olmas› gere-
kir. Kendisine sorulacak olursa onun ö¤üdü flirk alâmeti olan tüm ifllerin b›rak›-
l›p hak yol olan tevhid inanc›na gelmektir.116
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16-‹lahî Aflk›n Mahiyeti

fiâyet insanda aflk sevdas› varsa bunun yans›malar› olur. Tüm eflya Allah’tand›r.
Aflk deryas›n›n dalgalanmas› gerekir. Allah’› görmek isteyenler haflir zaman›na
kadar bundan ayr›lmayacaklard›r. Ezelde aflka erenlerde bu durum devam eder.
Aflk› gizlemek mümkün de¤ildir. Onu insanlar bilirler. Aflka düflen kifli bunu
kendisi de gizleyemez. Bülbülün halini inleyiflinden gül için inledi¤i bilinir.
Ferhat’›n feryad›na da fiirin’in aflk› sebep olmufltur. Mecnun’un Leyla’ya olan afl-
k› da malumdur. Nihâyet Hüdâyî’de kendini gizleyemez. Özellikle fliirlerinde
ilahi aflk›n› dile getirir.117 ‹simlerini verdi¤i kimselerle aflkta beraber ve aflk›n ca-
zibesindedir.
O Allah’a yalvararak aflk›n cazibesinin insan› Allah’a çekmesini ve art›k aflk›n
kopmayan ip olmas›n› ister. Kendisinde aflk bulunan insan varl›¤›n› yok eder.
Aflk›n sevdas› akl›n› al›r. Kiflide seçme gücü kalmaz. Aflk bilinince art›k gizli yö-
nü kalmamaktad›r. Yuvas› gönüle yap›lmakta ve burada sevgiliyi avlamaktad›r.
Bülbül afl›k olunca güle yalvarm›flt›r. Art›k bununla ilgili bilgiler çevrede duyul-
mufltur. Sevinç, flevk ve huzur zevki aflk iledir. Aflk denizinin dalgalar›n›n vur-
mas›yla kainat›n zuhur etti¤ini söyler. Mele¤in zindeli¤i, fele¤in dönüflü, aflk ile
haflra kadar devam eder. Aflka düflen ondan ayr›lamaz. En basiti can› terk etmek-
tir. Pervaneye bak›p bunu görmek mümkündür. Bu nedenle vücuttan izin kal-
mamas› gerekmektedir. Aflk sahras› genifltir. Fakat Hüdâyî’nin bekledi¤i aflk›n
zirvesi görünmemektedir. Bulanlar kendileri fani olarak bulmufllard›r. Masiva-
n›n yok olmas› gerekmektedir. Aflk bunu böyle istemektedir.118
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O âfl›¤›n maksad›n› tespit eder. ‹ste¤inin çok ileri düzeyde oldu¤u sonucuna va-
r›r. Allah’›n ol emriyle Anka’n›n bölgesinde ele geçirilebilecek bir hususu iste-
mektedir. Fakat ârifin ruhu bunu elde edebilmektedir. O gönlüne hitapla hakk›n
pak nurunu fluhut etmesini ister. Dünyada bunu görmeyenin ahirette de kör ola-
ca¤›n› belirtir. Sâd›k kimsenin murad› Allah’t›r. O art›k baflkas›yla ilgilenmez,
s›r aleminde dolafl›r. Bir yay›n iki ucundan daha fazladan da öte vahdet saray›-
na girmeyi s›rlara ermeyi hepsinden ala görür.119

17-Tecellî Talebi

Tüm hitaplardan geçip vas›l olman›n gerçekleflmesini ister. Aflkla dalmay› a¤la-
malardan sonra gülmenin nasip olmas›n› diler, elinden tutup kald›r›lmas› tale-
binde bulunur. fiâyet Allah’tan kerem olmazsa bir ayak boyu dahi ilerlemenin
mümkün olmayaca¤›n› itiraf eder. Allah’›n fiil ve s›fatlar›n›n keflf olmas›, zât›n
nurunun tecelli etmesini, böylece bâki hayat› bulman›n gerçekleflmesini ister.
Allah’tan teyit olursa kulun her hali tevhid olur. Kul Allah’›n cemaline ererse bu
durum kul için bayram olur. Âfl›¤›n Allah’a eriflmesi ona en büyük bayramd›r.
Onun ilk murad› budur. Muamman›n aç›lmas›n› ve böylece müsemmay› bulma-
n›n sa¤lanmas›n› ister. Böylece Hüdâyî zevke erecektir.120

O Allah’› vahid, fert, samed, kendisine denk bulunmayan vas›flar›yla anar. Hicap-
lar› zulmani ve nurani k›s›mlar›na ay›r›r. Kap›lar›n aç›lmas›n›, Allah’›n cemalin-
deki perdelerin kalkmas›n› ister. Allah damlay› deniz, nutfeyi insan yapar. Dert-
lere derman verir. O kurtar›rsa gönüldeki yaralar son bulur. ‹nsanlar çaresizdir.
Onlara yard›m›n gelmesini ister. Hüdâyî kendisini dertli avare olarak vas›flar ve
vas›l olman›n gerçekleflmesini ister.121 Kadir, hayy ve vedüd olan Allah’›n temiz
bir sevgi nasip etmesini diler. Gönülden masiva sevgisinin gitmesini ve Allah’› flu-
hud’un nasip olmas›n› diler. fiâyet Allah tecelli eylerse gönül teselli bulur.
Onun iste¤i Allah’›n cemalinin tecelli etmesidir. Gönlü visal ile teselli olmak is-
ter. Masivadan ayr›lanlar visal bayram›na kavuflmaktad›r. Gönül baflka fleyle e¤-
lenmez. Zira Allah’›n cemalinin vas›flar›n› iflitmifltir. Cihan›n tamam›n› görse
ona kara ve deniz görünmez. Gönül sadece Allah’› ister. Sevgilisini bulan can Hz.
Süleyman’›n mülkünü istemez. Aflk› onu flaflk›n b›rakm›flt›r. Onun gönlü dünya-
da da ahirette de olmay›p özel bir sevdadad›r. Allah’tan baflka bir fleyi düflünmez.
Halvet ve celvette, çokluk ve vahdette, Tuba ve cennette de¤ildir. Gönül Allah’›n
cemalinin nuruna kavuflmak ister. Ona söz fayda vermez. O Allah’› özler. Gönül
harapt›r. Onu ancak Allah fazl› ile yapar. Ezelden beri o kul Allah’› istemektedir.
O’na vas›l olmak gerçekleflmezse dünya ve ahiret kuru sevdad›r. Hüdâyî’nin gön-
lü baflka bir istekte bulunmad›¤› için bunun d›fl›nda elinden bir fleyin gelmedi¤i-
ni söyler.122 Allah’a yak›n olmay› sermaye olarak düflünür. Önce can terk edile-
cektir. Bu olmadan sevgilinin huzuruna var›lmaz. Nitekim imanla ba¤daflmayan
ifller b›rak›lmadan iman gerçekleflmez. Bol laf eden kimseye demirin sert halde
dövülmeyece¤ini söyler. Derdin esiri olmadan derman elde edilmez. Burada s›k-
l›kla tekrarlamad›¤› bir örnek verir. O da “su gibi ar›nmazsan, yerlere sürünmez-
sen, tafllara urunmazsan, umman eline girmez.” Sevginin ifli nazd›r. Sevgilinin
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gam› çoktur. Arzu edilenin yolu sarpt›r. Kolayl›kla elde edilmez. Yolu bilmeden,
erkan adap almadan, do¤ru kul olmadan, sultan›n yurduna girilemez.123 fiâyet
Allah lütfedip de bir defa nazar ederse Kürsî de¤il arfltan dahi yüce bir unvana
kavufluruz. Böylece aradan benlik uzaklafl›r. Zulmet gider ve nur gelir. Hüzünlü
gönül sevinçli, virane yer mamur olur. Vahdeti tadan kimse fani iliflkilerden vaz-
geçer. Bülbülden bir örnekle o ötünce sesi her yere yay›l›r. Bu durumda taze gül-
ler biter ve bunlar solmaz. Hüdâyî de lutfun gelmesi ve gönlüne nida olunmas›-
n› ister. Aflk derdini veren Allah’›n derman›n› da verece¤ine inan›r.124

18-Enfüsi ve Afaki Delilleri Tefekkür

O dervifli kendi varl›¤›n› düflünmeye ça¤›r›r. Bunu nasip eden Allah’a flükret-
mek gerekmektedir. Gökyüzü cisimleri arfl vb. her birinin ismi ayr› müsemma
birdir. Zuhurat ve temessüllerin düflünülmesi gerekir. Gülün güzelli¤i bülbülün
sesi nereden gelmektedir? Hepsinin bafllang›c› bir iken çokluk nereden gelmifl-
tir? Yaratan bir kullar çoktur. Tüm bunlar›n düflünülmesi gerekir. Bilmeyen ki-
fli haflr› inkâr etmektedir. Halbuki a¤açlar›n yapraklar› ona cevap vermektedir.
Yok olmufl ve tekrar hayata kavuflmufltur. Baflkalafl›m ve de¤iflimin düflünülme-
si gerekir. ‹nsanlar›n bir k›sm› noksan bir k›sm› kâmildir. Kimi flaflk›n ve gâfil-
dir. Kimi Allah’›n zat›na vâs›l olmufltur. Yükselme ve düflüfller vard›r.125

Seherde aç›lan güller, o s›rada öten bülbüller, menekfle ve sümbüller söylenen
dillerin düflünülmesi gerekir. Allah’›n r›z›k verme kudretine bakanlar O’nun
yapt›klar›n› görenler ibretle ilkbahara bakar, akar su ve rüzgar› görürler.
‹nsan›n kalbi safay› nerede bulur, ay ›fl›¤› nereden alm›flt›r? Ba¤ ve bahçe meyve-
yi, gül bahçesi gülü nereden bulmufltur? Bunlar›n düflünülmesi gerekir. Gözün gö-
rüp kula¤›n iflitmesi, aya¤›n yürüyüp elin tutmas›, hepsi Allah’›n bu organlara ver-
di¤i kabiliyetlerdir. Bu s›rr› anlayan âriftir. Dünya ve ahiret iki âlem vard›r. Gök-
yüzü cisimleri, yerküre, deniz ve sahra, yollar ve bölgeleri tefekkür gerekir. ‹nsan-
lardan Allah’a vas›l olan kalp gözü uyan›k olan, Allah’›n cemalinin nuruna aç›k
olanlar var. Öyleyse bu ihtilaflar neden? Aflk ile inleyen gül ile beraber olanlar var.
Köleler sultanlar var, neden Ruhlar elest bezminde söz verdiler, Allah’›n hitab›n›
duydular, fakat dünyada yollar› ayr›d›r, Allah bir yollar ayr›d›r? ‹nsan›n asl›
Adem’le Havva’dand›r. Sonra baz›s› üstün baz›s› afla¤›d›r. Bu kadar varl›k meyda-
na gelmifltir. Bu alemlerle ve memleketler var olmufltur.126 Tüm bunlar›n tefekkür
edilmesine yönlendirme yapar. Enfusî ve afakî delilleri düflünür ve düflündürür. 
Bahar›n gelifli ile birlikte güllerin aç›lmas›, bülbülün murad›na erdi¤i zaman›
göstermektedir. Gönüller bundan mutludur. Da¤lar adeta bahçe halindedir. Ale-
me rahmet saç›lm›fl, a¤aç ve nebat hayata kavuflmufltur. Her biri yeni bir hayat-
tad›r. Basiret sahibi kimse bunu günefl gibi aç›k olarak görmektedir. 
‹nsan da yarat›lm›flt›r. O tesbih eder. K›yamda durur ve secde eder. ‹hsan ve bol-
lukta nihâyet yoktur. Tüm bunlar Allah’›n varl›¤›n›n alametidir. O kendisine hi-
tapla Allah’›n lütuflar›n› düflünmeyi ve flükretmeyi gönülden gelerek zikretme-
yi ö¤ütler. Zira zikir gerçek hayatt›r.127
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Allah’›n yüceli¤ini anlat›mda yöntem olarak kulun Allah’›n iradesine tabi olma-
s›n› ö¤ütler. O gül bahçesinde gülü açt›ran, bülbülleri inleten, damlay› deniz ya-
pan, baz› kulu köle baz›s›n› da sultan yapand›r. Âlemdeki üsluplar pek çoktur.
Baz›lar› isteyen, baz›lar› da istenendir. Yakup misali a¤layanlar vard›r. Yusuf da
Kenan’a hâkim olmufltur.
Ona göre tevhid her rahats›zl›¤a çaredir. Allah’a vâs›l olanlar tevhid sayesinde
ermifllerdir. Zorluklar tevhid sayesinde afl›l›r. Gönüldeki günah pas›n› silmek,
bilmediklerini bilmek ve Hakk’› bulman›n yolu budur. Âleme ibret gözüyle bak-
mak, Allah’›n harekete geçirmesiyle nurlan›p ayd›nl›¤a kavuflmak, yer ve gö¤ün
ötesinde Arflla buluflmak bu yolla olacakt›r. Hüdâyî bu aleme ba¤lan›p aldan-
maktan sak›nd›r›r. Dünya ziynetlerinden yiyip Allah’›n zat›n›n nuruna bakma-
ya ça¤›r›r. Böylece kifli baki olan hayata erecektir. 
Allah’› bulmak isteyen tevhid ehline hizmet edecektir. Zengin fakir herkesi yo-
la getiren tevhittir.128 O bu anlay›fl›yla Allah inanc› ile bu inanc›n sahibi insan-
lara hizmet etmek aras›nda ba¤lant› kurar, inançla sosyal faaliyetin bir arada yü-
rümesini sa¤lar, inanc›n hayata yans›mas›ndan yanad›r. 
Tevhidin yans›malar› vard›r. Allah’›n d›fl›ndakilerin zihinden uzaklaflt›r›lmas›
için yoklukta var›n bulunabilmesi için tevhid gerekir. Elde f›rsat varken henüz
ölüm nöbeti gelmeden tevhide gelmek gerekmektedir. fiirk b›rak›lacak, iç dün-
yada safa geliflecek, vahdete bu yolla ulaflma sa¤lanacakt›r. Sad›k kimsenin söy-
lediklerini dinlemek pek çok faydalar sa¤layacakt›r. Geçici alakalar b›rak›lacak
ve hakikatler duyulacakt›r. Hüdâyî kendisini biçare olarak görür, Art›k baflka ifl-
lerle ilgilenmeyi b›rakma ça¤r›s›nda bulunur. Beden ve gönlün huzuru için tev-
hid etme yolunu gösterir.129

19-Nefis Muhasebesi Görüflü

Kiflinin kendi nefsine uyup da Allah’›n yolundan ayr›lmas› ifl de¤ildir. Ad›n›
dervifl al›p kendisinin kibire ve kendini be¤enmifl olmas› yanl›flt›r. Arzusu yük-
seklerde oldu¤u halde afla¤› gitmesi ifl de¤ildir. Baki olan Allah’› sevmek varken
baflkalar›na ilgi duyulamaz. Hevâya tabi olmakla uzun emel bir olmaz. Art›k
bundan sonra dertlinin insafa gelmesi gerekir. Tasavvuf yolundaki kimsenin in-
sanlarla cedel yapmas› do¤ru olmaz. Allah her hale vak›ft›r. Kul baflkas›na ilgi
duymayacakt›r. ‹nsanlar›n tamam› Allah’›n kullar›d›r. Öyleyse kulun ifli Allah
için hizmet etmektir. Allah’› böyle tan›mak gerekir. Allah varken baflkas›na ilgi
duyulmaz.
Allah’›n d›fl›ndakine duyulan sevgi ve r›zk düflüncesi kifliyi Allah’tan uzaklaflt›-
r›r. Selefin bu yollar› nas›l takip etti¤ine bakmak lâz›md›r. Nefsin arzular›na
uyarak ömür geçirmek yanl›flt›r. Allah varken mahluka ilgi duyulmaz. Nefis em-
marelikte kal›rsa Allah’a firar etmeyi emreden emre uymak gerekmektedir. Ma-
siva b›rak›lmal› ve kul Allah’a özünü beyan etmelidir. Kiflinin dile¤ini Allah ve-
rir, öyleyse baflkas›na ilgi duyulmaz.130
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20-Dünyaya Gönül Vermekten Sak›nd›rmas› ve Dünya Tasviri

Ona göre dünya hayat› fanidir. Bu nedenle burada e¤lenmemek, geçip dostun
huzuruna gitmek gerekir. Bu duygular›n› bülbülle konuflma yöntemiyle dile ge-
tirir. Bülbüle ö¤üt vererek onu gülün rengine aldanmaktan sak›nd›r›r. Bu kufllar
gurubunu içinde kalmay›p gitmesini vahdet/teklik flarab›n› içmesini ister. Gü-
lün bülbülün derdine derman olamayaca¤›n›, zira masiva sevgisinin bofl bir ar-
zu oldu¤unu belirtir. Bunlar›n b›rak›lmas›n› ister. En büyük maksat Allah’a
ulaflmakt›r. Bu nedenle onun d›fl›ndakilerin b›rak›l›p dosta gidilmesi gerekir. Bir
baflka ders al›nacak varl›k ise ›fl›¤›n etraf›ndaki pervanelerdir. Aflk ateflinden ne
hale geldi¤inin görülmesini ister.
Onun önünde bir hedef vard›r. Bunu “hakikat denizine dal” diyerek gösterir. Ar-
t›k bülbül, gül, pervane hepsi bahanedir. Onun hedefi gerçe¤e ulaflmakt›r. Bu-
nun için tereddütlerin b›rak›l›p bunun elde edilmesi gerekmektedir. Ona göre
iki hayat vard›r. Birisi bu kainattaki fani hayatt›r. Buras› geçip gidecek bir yer
olmas› nedeniyle buradaki hayatta fanidir. Buna gönül vermeye de¤mez. ‹nsa-
n›n hedefi baki olan hayata ermek olmal›d›r. Zat›n nurlar›na gark olmak suretiy-
le safa bulmak için dostun yurduna gitmek gerekmektedir.131

Dünyadakiler yafll› ve gençtir. Dünyaya ç›plak gelip yine ç›plak giderler. Dilenci
ile sultan farks›zd›r. Burada aba giymeyi be¤enmeyen kimse bir gün insanlar›n
ayaklar›n›n alt›nda olur ve atlas ipek k›yafetleri üzerinden ç›kar›rlar. Bunlar göz
önünde bulundurulunca kiflinin nefsin arzular›na uymay› süratle terk etmesi ge-
rekir. Kulun görevi Allah’a sad›k kul olmak ve tüm ifllerinde O’nun r›zas›n› gö-
zetmektir. Kiflinin üstünde k›ymetli k›yafetleriyle ahirete göndermeyip ç›kar›rlar. 
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Allah’› arayan kimsenin olmayacak ifllerden vazgeçmesi gerekir. Kiflinin maksa-
d› flâyet taleplerin en hay›rl›s›n› elde etmekse mal ve istenen fleyler dünyada ka-
l›r ve kifli ahirete kefenle gider. Dünyay› düflünme ve uzun emeli b›rak. Kifliyle
birlikte ahirete gidecek olan güzel amellerdir. Yolcunun yükünün a¤›r olmas›
ona zarar verir. Zira o ç›plak gelmifl ç›plak gidecektir. Dünya saray› fanidir. Bu
nedenle kiflinin buna aldanmamas› gerekmektedir. Hz. Peygambere bak›ld›¤›n-
da o dünya de¤il ebedi mülkü seçmifltir. Hüdâyî Allah’a yalvararak hidâyet is-
ter. Allah’tan baflkas›na ilgi duymaman›n nasip olmas›n› arzu eder. Kifliye nasi-
hat olarak ç›plak gelip ç›plak gitmesi yeter.132 O bir maneviyat sultan› olarak ta-
n›nm›flt›r. 

Sonuç

Azîz Mahmut Hüdâyî medresede zahiri ilimlerde yetiflip meslek hayat›na at›l-
d›ktan sonra tasavvuf yoluna girmifl ve bunda sürekli ilerlemifl, kendini tezkiye
ve halk› irflatla meflgul olmufl bir flahsiyetti. O alim olma yan›nda tasavvufta reh-
berdi. Devrinin sultanlar›yla yak›n iliflki kurdu¤u, mektuplar›yla onlara bildi¤i
do¤rular› iletti¤i ve kendilerini etkiledi¤i anlafl›lmaktad›r. Onun kurumu s›ra-
dan bir tekke de¤il, ilim ve irfan kurumu olma yan›nda, sosyal yard›m ve irflat
müessesesiydi. Her türlü maddi ve manevi deste¤i tüm kesimlere sa¤land›¤› bir
yerdi. Onun eserleri bu alanlardaki hizmetlerinin göstergesidir. 
Rüyalar›n tabirinden di¤er sorunlar›n giderilmesine kadar onun yöneticilerin ve
her kesimden insan›n sorunlar›na çözümde verdi¤i çabalar ona olan müracaat-
lar›n artmas› ve say›n›n sürekli ço¤almas›n›n nedeniydi. Onun temel vurgusu
metafizik alemedir. O isteseydi çok daha büyük maddi imkanlara kavuflabilirdi.
Fakat isteyerek ahiret mutlulu¤unu tercih etmifl ve manen mertebeleri geçip,
mesafe alma yolunu seçmifltir. O dünyan›n geçici oldu¤unu vurgulam›fl, ahire-
te yönlendirmifltir. Onun bu sa¤l›kl› anlay›fl› çevresindeki insanlar› etkilemifl,
görüfllerinin benimsenmesini, kendisinden sonra da kurumunun aral›ks›z de-
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vam etmesini sa¤lam›fl, oras› her dönemde insanlar›n u¤rak yeri olmufltur. Onun
flahs›n›n ve külliyesinin tesiri her devirde devam etmifl itibar› yitmemifltir. 
Tesiri insanlar›n iç dünyalar›na yöneliktir. O insanlar›n manevi hayat›n› yön-
lendirmifltir. Onun elinde vahdet-i vücut dinin prensipleriyle uyum içinde su-
nulmufltur. O inanc› ihsan düzeyine getirmeye teflvik etmifltir. Kad›, müderris,
mutasavv›f olma yan›nda, flair ve mûsikiflinast›r. Bu yönüyle de ilahi aflk›, Allah
sevgisini terennüm etmifltir. Ehl-i Sünnet’e mensup olup dinin zâhirine azami
derecede riâyet eden, ayn› zamanda mûsikiye büyük meyli olan bir farkl›l›¤a sa-
hipti. Bu yönü ancak ilahi aflk›yla izah edilmektedir. 
O bir terbiyecidir. Ruh terbiyesi, gönlün hal›ka yönelmesine önem vermifltir.
Günümüze kadar gelen eserleri insan› ötelere yönlendiren, dünyevileflenleri mâ-
nâ alemine çeken cazibeye sahiptir. O olgun insand›, olgun insan yetifltirmifltir.
Kâmil mü’min ve kâmil insan olmaya yönlendirmifl, nefsin terbiye edilmesi, in-
san ruhunun coflkusu ve yücelere götürülmesi onun üzerinde özellikle durdu¤u
hususlard›. O her s›n›f›n gönlünü hofl etmifl, kendi gönlünü Allah’a vermifl bir
muvahhitti. Onun manevi zenginli¤e önem vermesi maddi alan› da beraberinde
getirmifltir. 
O insanlar›n dinî ve ruhî hayat›yla yak›ndan ilgilenmifl bir flahsiyettir. Dine ba¤-
l›l›¤›n› dinin metinlerine sad›kl›¤›n› her vesile ile ortaya koymufltur. Onun fikir-
lerinin anal›z edilmesi düflünce ve inanç dünyam›z için bir kazan›m olacakt›r.
‹nsanlar ona gönül ba¤›yla ba¤lanm›fllarsa bunu onun manevi gücü sa¤lam›flt›r. 
Onun sultan ve paflalara mektuplar› dönemindeki siyasi etkinli¤i ve dan›flman
konumunun göstergesidir. O Celvetiye tasavvuf ekolünün öncüsü olarak bir ku-
rum oluflturacak düzeydedir. ‹nanca seviye kazand›r›p insan› ötelere götürecek
konumdad›r.
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III./IX. Yüzy›l Sûfileri’nin 
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye Tesirleri

D R . S A L ‹ H  Ç ‹ F T

Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dal›  

Tasavvufî düflüncenin sistemleflmesine önderlik eden mutasavv›flar›n ço¤u
III./IX. as›rda yaflam›fllard›r. Onlar›n gelifltirdikleri fikirler ve kaleme ald›klar›
eserler sayesinde tasavvuf basit bir zühd hareketi olmaktan ç›k›p temel dinî di-
siplinler aras›ndaki yerini alm›flt›r. Söz konusu dönemin hemen sonras›nda ya-
flam›fl olan Hucvirî’nin Keflfu’l-mahcûb isimli meflhur eserinde hakk›nda bilgi
verdi¤i tasavvufî f›rkalar›n bu as›rda ortaya ç›km›fl olmalar› bu iddian›n en aç›k
göstergesi durumundad›r. Bu f›rkalar›n oluflumuna öncülük eden flah›slar›n ço-
¤u ayn› zamanda bahsedilen yüzy›l›n en önemli mutasavv›flar›d›r.1 Aralar›nda
Hâris Muhâsibî (ö. 243/857), Ebû Türâb Nahflebî (ö. 245/859), Yahyâ b. Muâz er-
Râzî (ö. 258/871), Cüneyd-i Ba¤dâdî (ö. 297/909), Hallâc-› Mansûr (ö. 309/922),
Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (ö. 283/896), Hakîm Tirmizî (ö. 320/932), Ebû’l- Hü-
seyin en-Nûrî (ö. 295/908) gibi isimlerin yer ald›¤› bu mütefekkir mutasavv›flar
kendilerinden sonraki sûfiler üzerinde de ciddi etkiler b›rakm›fllard›r. Bu dö-
nemde yaflam›fl olan mutasavv›flar› ve onlar›n çeflitli meselelere dair gelifltirdik-
leri fikirleri bilmeden tasavvufun sonraki evrelerini hakk›yla anlamak mümkün
de¤ildir. Öyle ki, teorik tasavvufun zirve flahsiyetleri aras›nda yer alan Gazzâ-
lî’yi tam olarak tan›yabilmek için Muhâsibî’yi2 bilmek, ‹bn Arabî’nin fikirlerinin
do¤ru tahlilini yapabilmek için de Hakîm Tirmizî ve tasavvufî görüfllerinden ha-
berdar olmak gerekir.3

Osmanl›’n›n flaflaal› döneminde yaflam›fl olan Azîz Mahmud Hüdâyî de kendi-
sinden önce ve sonraki nice sûfi gibi belli konulardaki görüfllerini ortaya koyar-
ken s›kl›kla III./IX. as›r mutasavv›flar›na müracaat emifltir. O, yukar›da say›lan



isimlerin yan›nda baflka birçok sûfinin sözlerini ya da menk›belerini, bazen eser
ismi de zikretmek suretiyle görüfllerine dayanak olarak kullanm›flt›r. Hüdâyî’nin
baflvurdu¤u sûfilerden biri de Hakîm Tirmizî ve onun hadisleri esas alarak ta-
savvufî görüfllerini ortaya koydu¤u Nevâdiru’l-usûl adl› eseridir. 
Hüdâyî’nin fikirlerine müracaat etti¤i sufilerin kimli¤i ve öne ç›kan tasavvufî
meselelere geçmeden evvel bahsi geçen asr›n tasavvuf tarihi aç›s›ndan dikkate
de¤er yönlerine k›saca temas etmek gerekir.

III./IX. Yüzy›l Tasavvufunun Genel Özellikleri

Ayn› zamanda zühdden tasavvufa geçifl dönemi olarak da nitelendirilen bu dö-
nemin bafll›ca özellikleri flu flekilde s›ralanabilir:
a) Bu zaman dilimi di¤er ‹slamî ilimlerde oldu¤u gibi tasavvufta da sistemleflme
dönemini olarak kabul edilmektedir.4

b) Tart›flmal› olmakla birlikte, d›fl kaynakl› fikirlerin tasavvufa yo¤un flekilde gi-
rifli bu döneme rastlamaktad›r. Bu fikirler aras›nda bir anlamda Yahudi mitolo-
jisi de denilebilecek olan ve teknik olarak ‹srâiliyat tabir edilen rivâyetler önem-
li bir yer tutmaktad›r. Bu durumun müflahhas örnekleri olarak Tüsterî ve Tirmi-

zî’nin eserleri zikredilebilir.5

c) Kur’ân’daki belli âyetler ve hadislerin tevile dayal› tasavvufî yorumlar› ilk ola-
rak bu as›rda yaflam›fl olan mutasavv›flarca yap›lm›flt›r.6

d) Bütün bu söylenenlerin de yönlendirmesiyle tasavvuf, söz konusu as›rda pra-
tik uygulamalar›n yan›nda teorik yönü ön plana ç›kmaya bafllayan bir görünüm
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arz eder olmufltur. Bir baflka deyiflle bu dönem tasavvufun felsefîleflmeye baflla-
d›¤› zaman dilimidir.
e) Mutasavv›flar›n kaleme ald›klar› eserlerle birlikte tasavvufun kendine özgü

terminolojisinin geliflip yerleflmeye bafllamas› III./IX. yüzy›lda olmufltur.7

f) Özellikle melâmet, velâyet, marifet, mahabbet, tevhid ve bunlarla ba¤lant›l›
tasavvufî meseleler yine bu dönem mutasavv›flar› taraf›ndan ayr›nt›l› flekilde ifl-
lenmeye bafllam›flt›r. 

Hüdâyî’nin Kayna¤› Olarak III./IX. Yüzy›l Sûfileri

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kendilerinden istifade etti¤ini belirtti¤imiz mutasav-
v›flar›n kimli¤i ve yararland›¤› konular›n ayr›nt›s›na geçmeden onun söz konu-
su bilgilere hangi yolla ulaflt›¤› sorusuna cevap aramak gerekir. Öncelikle flunu
söylemek gerekir ki Hüdâyî Bursa ve ‹stanbul ve M›s›r gibi Osmanl›’n›n önemli
ilim merkezlerinde yaflam›flt›r. Malum oldu¤u üzere buralarda as›rlar öncesine
ait eserlerin muhafaza edildi¤i tekke ve cami kütüphaneleri mevcuttu. Dolay›-
s›yla canl› bir tasavvuf kültürünün bulundu¤u bir ça¤da ve co¤rafyada yaflayan
ve döneminin flartlar›na göre iyi e¤itim alm›fl olan Hüdâyî’nin tasavvufun temel
kaynaklar›na ulaflmas› hiç de zor olmasa gerektir. Onun bu flekilde gerek ilk dö-
neme ait eserlere ve gerekse daha sonra yaz›lm›fl olanlara vak›f oldu¤u rahatl›k-
la söylenebilir. 
Kendi ifadelerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla Hüdâyî III./IX. yüzy›lda yaflayan mü-
ellif sûfilerden baz›lar›n›n eserlerini görmüfl ve okumufltur. Ancak bunlara do¤-
rudan m› yoksa nakiller vas›tas›yla m› muttali oldu¤u hususu aç›k de¤ildir. Prof.
Dr. H. Kâmil Y›lmaz onun özellikle Câmiu’l-fezâil ve Kâmiu’r-rezâil adl› risale-
sinde Gazzalî’nin ‹hyâ’s›n› esas ald›¤›n›, bunun yan›nda Sühreverdî’nin Avâri-
fu’l-meârif’i ile Ebû Tâlib Mekkî’nin Kûtü’l-kulûb’undan da nakillerde bulundu-
¤unu söylemektedir.8 Genel olarak eserlerinin muhtevas›na bak›ld›¤›nda burada
say›lan kitaplar›n sadece Câmiu’l-fezâil için de¤il onun hemen bütün çal›flmala-
r› için temel müracaat kayna¤› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Dolay›s›yla Hüdâyî her
ne kadar III./IX. yüzy›l mutasavv›flar›na ait baz› çal›flmalara ulaflm›flsa da, onun
söz konusu dönemi tan›mas›nda ad› geçen müelliflerin önemli rol üstlendikleri
kesindir. 
Kendisinden önce yaflam›fl olan sûfilerin çeflitli konulardaki sözlerine eserlerin-
de yer veren Azîz Mahmud Hüdâyî’nin görüfllerine müracaat etti¤i III./IX. yüz-
y›l sûfileri aras›nda Cüneyd-i Ba¤dadî, Zünnûn M›srî (ö. 245/859), Ebu’l-Hüse-
yin Nûrî, Ebû Süleyman Dârânî (ö. 215/830), Bâyezid Bistâmî (ö. 262/875), Ha-
kîm Tirmizî, Ebû Türab Nahflebî, Hallac, Ebû Said el-Harrâz (ö. 277/890) ve Ebû
Bekir el-Verrâk (ö. 320/932) gibi isimler bulunmaktad›r. Bu dönem mutasavv›f-
lar›n›n bafll›ca gündemini oluflturan velâyet, marifet, mahabbet, melâmet, tev-
hid, tevekkül ve bunlarla ba¤lant›l› di¤er hususlarda ad› geçen sufiler Hüdâ-
yî’nin esas kayna¤› durumundad›rlar. 
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Hüdâyî’nin en s›k müracaat etti¤i sufilerin bafl›nda Cüneyd-i Ba¤dâdî gelmekte-
dir. Özellikle Tevhid, zikir, marifet, nefs ve nefsin afetleri gibi meselelerde Cü-
neyd’in sözleri Hüdâyî’nin fikirlerine dayanak oluflturmufltur.9 Onun ›l›ml› ta-
savvuf anlay›fl›n›n Hüdâyî’nin bu tercihinde önemli pay› oldu¤u muhakkakt›r.
Zira her ne kadar ‹bn Arabî’nin sistemlefltirdi¤i vahdet-i vücûd anlay›fl›na ba¤l›
bir sûfi olsa da Hüdâyî10 genel olarak afl›r›l›klara iltifat etmeyen, tart›flmalara
aç›k konulardan uzak durmay› tercih eden bir görünüm arz etmektedir. 
Daha sonra baflta Zünnûn M›srî11 ve Ebu’l-Hüseyin en-Nûrî12 özellikle marifet
konusunda ona kaynakl›k ederken, müstakil bir risale de kaleme ald›¤› mahab-
bet meselesinde Sehl b. Abdullah et-Tüsterî ve Yahya b. Muâz er-Râzî13 öncelik-
le baflvurdu¤u isimler olmufllard›r.14 Tasavvuf tarihinde eylemleri ve fikirleriy-
le yaflad›klar› günden beri tart›fl›lm›fl olan Bâyezid Bistamî ve Hallac da Hüdâ-
yî’nin istifade etti¤i mutasavv›flar aras›nda yerlerini alm›fllard›r.15 Bununla bir-
likte onun Bistamî’den yararland›¤› oranda Hallac’dan etkilendi¤i söylenemez. 
Eserlerinde al›nt› yapt›¤› flah›slar›n isimlerini zikretmekle birlikte bu rivâyetle-
rin nereden al›nd›¤› hususuna pek fazla de¤inmeyen Hüdâyî’nin bu tavr›n›n is-
tisnalar›ndan biri Hakîm Tirmizî’dir. O bazen eser ismi de vermek suretiyle Tir-
mizî’den iktibaslar yapm›flt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, Tirmizî’ye ait olan Ne-
vâdiru’l-usûl adl› eseri okudu¤u Hulâsâtü’l-ahbâr’daki bir ifadesinden16 ve di¤er
risalelerine buradan yapt›¤› al›nt›lardan anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca kaynak belirt-
meden gerçeklefltirdi¤i iktibaslardan bir k›sm›nda da Hakîm Tirmizî’nin bu ese-
rindeki yorumlar›na rastlamak mümkün olmaktad›r.
Sahan›n erbab›n›n malumu oldu¤u üzere Nevâdiru’l-usûl belli hadislerin tasav-
vufî yorumlar›na tahsis edilmifl bir eserdir. ‹lk olarak XIX. yüzy›lda ‹stanbu’lda
bas›lan bu kitab›n17 yaz›ld›¤› günden itibaren çeflitli çevrelere mensup âlimlerin
elefltirilerine maruz kald›¤› bilinmektedir. Nevâdir’i tenkid edenlerin en fazla
üzerinde durduklar› husus burada çok say›da uydurma hadis ve as›ls›z rivâyet-
lerin bulunuyor olmas›d›r. Gerçekten de Vehb b. Münebbih (ö. 114/732) ve Ka’b
el-Ahbâr (ö. 32/652) gibi özellikle ‹srâiliyyata dair rivâyetleriyle tan›nan kiflilere
ait nakiller bu eserde yo¤un olarak kullan›lm›flt›r.18 Hüdâyî’nin eserlerinde de
bu flah›slara ait rivâyetlerin yer ald›¤›n› belirtmek gerekir.19 Ancak o bunlar› ne-
reden aktard›¤› hususuna ço¤u zaman de¤inmemektedir. Bununla birlikte özel-
likle Hulâsâtü’l-ahbâr’da âlem oluflumu, Hz. Adem ve Hz. Muhammed’in yara-
t›l›fllar›na dair naklettiklerinin bir k›sm›nda isim vermeden Nevâdir’i kulland›¤›
anlafl›lmaktad›r. Hüdâyî, söz konusu nakillerde Tirmizî’den de¤il de farkl› bir
kaynaktan faydalanm›flsa bile bu durum en az›ndan her ikisinin de benzer rivâ-
yetleri benimseyip görüfllerinin dayanaklar› olarak sunmalar› noktas›nda yakla-
fl›mlar›n›n yak›nl›¤›n› göstermektedir.20

Bu noktada Hüdâyî’nin Habbetü’l-mahabbe adl› risalesin’de yer alan Tirmizî’ye
ait bir yorumdan hareket ederek konuyu biraz daha açmak da fayda vard›r. Hü-
dâyî eserinin ehl-i beyt sevgisinden bahsetti¤i bölümünde “Kale efl-fieyh Ebû
Abdullah” diye bafllayarak Tirmizî’nin Nevâdiru’l-usûl’de ortaya koymufl oldu-
¤u ehl-i beyt görüflünü tabir caizse virgülüne dahi dokunmadan flu flekilde ak-
tarmaktad›r:21
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“Ehl-i beyt Hz. Peygamber’in yolunu takip edenlerdir. Onlara s›ddîkûn denir.
Arz ehlinden çirkin görülen fleyler ve insanlar üzerinden belâ onlar›n sayesinde
kald›r›l›r. Onlar›n yüzü suyu hürmetine ya¤mur ya¤d›r›ld›¤› gibi yine onlar ve-
sileyle r›zk ihsan olunur. Cenâb-› Hak yerlerine geçecek birini halk etmeden on-
lar› öldürmez. Onlar peygamberlerin halifeleridir.”22

Bu cümleleri ilginç k›lan nokta Tirmizî’nin ehl-i beyt tan›m›n›n ve kapsam›n›n
klasik tan›mlardan farkl› olufludur. Ona göre ehl-i beyt yaln›zca Hz. Peygam-
ber’e soy yak›nl›¤› olan belli kiflileri kapsayan bir tabir de¤ildir. Bir baflka deyifl-
le ehl-i beyt Peygamber’in soyundan gelenleri de¤il onun yolundan gidenleri ifa-
de etmektedir. Bunlar da s›ddîklar ya da evliyaullah›n seçkinleri dedi¤i kimse-
lerdir. Tirmizî daha sonra bahsetti¤i bu zümrenin özellikleri hakk›nda bilgi ve-
rerek sözlerine devam etmektedir. Asl›nda onun evliyaullah›n seçkinlerinin
özellikleri olarak s›ralad›¤› söz konusu hususlar fiia’n›n o dönemde masum ima-
ma atfetti¤i özelliklerle birebir örtüflmektedir.23 Burada sorulmas› gereken soru
fludur: Acaba Hüdâyî Tirmizî’nin, hakiki mânada ehl-i beyt dedi¤i evliyâya yük-
ledi¤i özelliklerin fiia kaynakl› oldu¤unu biliyor muydu? Bu soruya, mutemelen
bilmiyordu, fleklinde cevap verilebilir. Zira Tirmizî sonras›nda tasavvuf çevrele-
ri kayna¤› sorununa pek de¤inmeden bahis konusu olan hususiyetleri benimse-
mifl ve kendilerine mal etmifllerdir. Di¤er taraftan Hüdâyî, Tirmizî’ye ait olan bu
görüflü aktarmak ve dolay›s›yla onaylamak suretiyle bir anlamda evliyâullaha
mahabbet duymak gerekti¤ine de iflaret etmifl olmaktad›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî, ‹bn Arabî’nin öncülerinden kabul edilen Hakîm Tirmi-
zî’nin mutasavv›flar aras›nda tart›fl›lan görüfllerine her nedense temas etmemek-
tedir. Bu husus bilhassa önemlidir. Zira Tirmizî tasavvuf tarihi aç›s›ndan önem
arz eden fikirlerini velâyet ve nübüvvet gibi konularda ortaya koymufltur. Nevâ-
diru’l-usûl’ü okumufl olan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, onun velâyet ve nübüvve-
te dair görüflleriyle, ‹bn Arabî’nin, Hakîm Tirmizî’yi takip ederek söz konusu
meseleler üzerine gelifltirdi¤i fikirleri bilmemesi imkans›zd›r. O halde Hüdâ-
yî’nin bu husustaki çekimser tavr› onun müteflerri bir mutasavv›f oluflu ve biraz
da yöneticilere yak›nl›¤›n›n gerektirdi¤i temkinli durufluyla ancak izah edilebi-
lir.24

Son cümle olarak, Hüdâyî’nin III./IX. yüzy›lda yaflam›fl olan sûfilerden yapt›¤›
nakillerde tahlil ya da tenkide pek fazla yer vermedi¤ini vurgulamak gerekir.
Belli bir konuda aktard›¤› görüfller aras›nda genellikle tercihini belirtmeyen Hü-
dâyî’nin oluflum dönemi mutasavv›flar›n›n fikirlerinden yararlanma noktas›nda
klasik bir nakilci durumunda oldu¤u da ayr›ca ifade edilmelidir. 
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin  
Seyru Sülûk Anlay›fl›

A B D U R R E Z Z A K  T E K
Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 

Cehâletten bilgiye, kötü ahlaktan güzel ahlaka ve kendi vücûdundan Hakk’›n
vücûduna do¤ru manevî ve kalbî bir hareket olarak tan›mlanan seyr u sülûk
kavram›, tasavvuf kültüründe ahlakî e¤itimi ifade eden temel terimlerden biri-
dir. Bütün mistik hareketlerde oldu¤u gibi tasavvufta da bu yolculu¤un tabiî ne-
ticesi olarak bir kademeleflme, basitten mürekkebe, iyiden mükemmele do¤ru
bir tekâmül söz konusudur. Bu tekâmülü gerçeklefltiren sufîye “sâir, seyyâr, sâ-
lik” gibi isimler verilir.1

Tasavvuf ve tarikata giren kimsenin manevî e¤itimini tamamlay›ncaya kadar ta-
kip etti¤i söz konusu süreç için meflhur olan tasniflerden biri flöyledir:
1. Seyr ilallâh/Allah’a seyr: Nefis mertebesinden Hakk’›n varl›¤›na do¤ru olan
seyirdir. Seyrin ilk mertebesinin nihâyeti, vahdeti örten kesret perdesini kald›r-
makt›r.
2. Seyr fillâh/Allah’ta seyr: Hakk’›n s›fatlar›yla ile vas›flan›p ahlâk›yla ahlaklan-
mak sûretiyle “ufuk-› ‘alâ” ya ulaflmakt›r. Bu seferin nihâyeti, vâhidiyyetdir ki,
bu sayede sâlike ledünnî ilimler keflfolunur.
3. Seyr ma’allâh/Allah’la seyr: Zâhir ve bât›n ikili¤inden kurtularak velîli¤in so-
nuna ulaflmakt›r. fiâyet sâlikten kesret lekesi tamamen silinmezse bu makâma
“kâbe kavseyn” tamamen yok olursa “ev ednâ” ad› verilir. Üçüncü seyirden son-
ra bütünüyle ilahî lütuf ve seçime (istafâ) dayal› olarak pek az müntehîye nasib
olan bir dördüncü seyr vard›r. 
4. Seyr ‘anillâh/Allah’tan seyr: Tâliblerin ve irflâda lay›k olanlar›n irflâd› için
mahvdan sonra sahve, cemden sonra farka, fenâdan sonra bekâya dönmektir. ‹lk
iki seyr ile velîlik makâm›na, son ikisi ile de mürflîdlik yetkisine ulafl›l›r.2



Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bak›fl›yla ele ald›¤›m›z seyr u sülûk mertebeleriyle il-
gili bu çal›flmam›z, onun daha çok Merâtibü’s-Sülûk adl› eserine dayanmaktad›r.
Tespit edebildi¤imiz kadar›yla risâlenin biri ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Arapça Yazmalar 2957/3 numarada, di¤eri de Hac› Selima¤a Kütüphanesi, Hü-
dâyî 274 nolu kay›tta olmak üzere iki nüshas› bulunmaktad›r. Farkl› tarihlerde
istinsah edildi¤i anlafl›lan her iki nüshan›n, hem müstensihlerinin ifadelerinde
hem de kütüphane kay›tlar›nda Hüdâyî’ye ait oldu¤u belirtilmektedir. Söz ko-
nusu eserin bizim için dikkat çeken yönü, XV. yüzy›l Zeyniyye tarikat›3 sufîle-
rinden Abdüllatîf Kudsî’nin (öl. 856/1452)4 sülûk mertebeleriyle ilgili Tuhfetü’l-
Vâhibi’l-Mevâhib adl› eserinin ilk bölümünün muhtasar› görüntüsünü vermesi-
dir. ‹flaret etti¤imiz bu benzerli¤i göstermek için Kudsî’nin mezkur eserine de
dipnotlarda yer verece¤iz.
Hüdâyî’ye göre yukar›da ana hatlar›yla anlat›lan seyr u sülûkun gerekti¤i flekil-
de has›l olabilmesi için sâlikin kevnî ve ilahî s›fatlarla vas›flanarak her türlü  iti-
bardan, taalluktan ve nefsinden tamamen fenâ bulmas› gerekir. Sâlik iflaret edil-
di¤i üzere makâmlar› aflt›ktan ve her bir makâmdaki kemâlini tamamlad›ktan
sonra en yüksek manevî mertebe olan marifet ve müflâhede derecesine ulafl›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda sülûkun tamam olmas›, seyr yoluyla de¤il makâmlara
ulaflmakla olur. Çünkü hem dünyada hem de âhirette seyr fillâh›n sonu yoktur.
Sâlik nereye ulafl›rsa ulafls›n, mübtedî gibidir. Zira Hakk’›n zât, s›fat ve ef’âlinin
nihâyeti bulunmamaktad›r; ve her müflâhede edilenin ötesinde müflâhede edile-
cek fleyler mevcuttur.5

“Allah’a giden yollar yarat›klar›n›n nefesleri say›s›ncad›r” cümlesini zikretmek-
le birlikte Hüdâyî, tarîkat yolunda seyredenleri bafll›ca üç k›sma ay›rm›flt›r:
1. Sülûk-› âmm: Oruç, namaz, hac ve zekat gibi zahirî bedensel ibadetlerle seyr
edenler. Bunlar sâlih ve ahyâr s›n›f›ndand›r. 
2. Sülûk-› hâss: Nefis ve kalplerini kötü huylardan ar›nd›rd›ktan sonra (tezkiye)
güzel vas›flarla süsleyerek (tahallî) bat›nî amellerle meflgul olanlar. Bu kifliler
evliyâ ve ebrârdand›r.
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3. Sülûk-› ahâssü’l-hâss: Hakk’a mahabbetle seyretmek ve O’na cezbe ile uçmak
gibi manevî amellerle seyirlerini gerçeklefltirenlerdir. Sâd›k ve fluttârlar bu s›n›f-
tand›r. Üçüncü grubun di¤erlerinden fark›, ilk iki gruptakilerin nihâyette ulafl-
t›klar› mertebeye, onlar›n bidâyette ulaflmalar›d›r.6

Mutlak Varl›¤›n tecellî sürecinde çeflitli mertebelerden geçerek (nüzûl) âlemi
vücûda getirmesi Varl›k mertebeleri olarak ifade edilirken her varl›¤›n afla¤›dan
yukar›ya do¤ru (urûc), yani kesretten vahdete do¤ru seyr ederek Mutlak Vü-
cûd’a ulaflmas›na da seyr u sülûk mertebeleri ad› verilmifltir. Söz konusu merte-
beler farkl› say› ve gruplarda ele al›nmakla birlikte Hüdâyî, inceledi¤imiz risâ-
lesinde sadece nefs mertebesine iflaret etmekle yetinmifl,7 öte yandan Vâk›ât ad-
l› eserinde ise tabiat, ruh, s›rr olmak üzere di¤er makâmlardan da bahsetmifltir.

Nefs Mertebesi

Sülûk mertebelerinin ilki kabul edilen bu mertebeyi aflabilmesi için sâlikin, nef-
sini ve özelliklerini bilmesi gerekir. Bedene b›rak›lm›fl, latîf, karanl›k ve cans›z
(câmid) bir fley olan nefis, belirli bir süreç içinde çeflitli feleklerden ve varl›k
mertebelerinden geçip kesâfet ve madde alemine ulaflm›flt›r. Bu nüzul, nefsin
karanl›k ve madde âlemine iniflini temsil etmektedir.8 Bununla birlikte nefis, u¤-
rad›¤› her aflamada belirli bir özellik ve tesir alarak gittikçe daha karanl›k hale
gelmifltir.
Nefsin bu flekildeki nüzûlü sadece kesâfet ve madde âleminde ortaya ç›kmas›
demek de¤il, ezelî ilim âleminde bilmifl oldu¤u fleyleri de unutmas› anlam›na
gelmektedir. Di¤er bir ifadeyle, nefsin içine düfltü¤ü madde âleminin, onun eze-
li bilgisinin aras›na girmesi demektir. Nefsin ezelî bilgiyi unutmas› gibi, bu bil-
giye ulaflmas› da ayn› aflamalarla gerçekleflir ki bu sürece, birincinin mukabili
olarak “urûc (yükselifl)” ad› verilir. Söz konusu süreçte nefis, flehâdet âlemine
geldi¤i nüzûl yolunu takip ederek, ilk mertebedeki aslî hâline ulaflmaya çal›fl›r.9
Hiç kuflkusuz bu mertebeye ulaflmak da, belirli yöntem ve temrinleri gerektirir. 
Hüdâyî, asl›na dönüfl sürecinde nefsi üç k›sma ay›rm›flt›r: 
1. Avâm›n nefsi/nefs-i ‘âmm; nefsü’l-emmâre: Tabiî ve flehevî fleylere arzu duy-
mak, ilahî emir ve yasaklara karfl› olmak, onun en belirgin özelli¤idir.
2. Seçkinlerin nefsi/nefs-i hâss; nefs-i levvâme: Kendisini hatalar›ndan dolay›
ay›playan nefis.
3. Seçkinlerin seçkinlerinin nefsi/nefs-i ehassu’l-hâss; nefs-i mutmainne: Kötü
fiil ve davran›fllar› terketmek suretiyle nefsin Hakk’a karfl› mutmain olmas›d›r.10

Sufîler, bütün varl›klar ile ‹lahî Zât aras›nda bir münasebetin oldu¤unu kabul
ederler. Ancak söz konusu münasebet, baz› ar›zî durumlar nedeniyle ortadan
kalkar veya ifllevsiz duruma gelir. Nefis ile Zât aras›ndaki bu iliflki de nefsin te-
nezzülü sebebiyle ifllevsiz kalm›flt›r. fiu halde, nefsin kemâle erdirilmesi ve sû-
filerin belirledikleri yöntemlere göre madde âleminin kirlerinden ar›nd›r›lmas›,
iflaret edilen ba¤›n fiilî hâle getirilmesi ve netice vermesinin yegane yoludur. Bu
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süreç tamamland›¤›nda art›k nefis ile Hak aras›ndaki iliflki bilkuvvelikten bilfi-
il hâle gelir. Buna göre seyr u sülûk ad› verilen bu süreçte, nefis de¤iflim yafla-
yarak flehâdet âleminde var olmadan önceki hâline döner. Ancak bunun gerçek-
leflebilmesi için mürîdin tarikata kabulündeki en önemli flart ve sulûkunun ilk
basama¤› olan tevbe efli¤inden geçmesi gerekir. 
Hüdâyî’ye göre tevbe, flehvânî ve bedenî arzular›n ifadesi olan nefisten kurtul-
mak ve bütünüyle Allah’a yönelmektir. Manevî veya ikinci do¤um olarak adlan-
d›r›lan böyle bir tevbede, sâlikin dinî bilinç, kesin bir kararl›l›k, müessir bir vic-
danî duyarl›l›k ve Allah’a karfl› ifltiyak tafl›mas› gerekmektedir. Buradaki tevbe-
nin manas› sadece eski günahlardan kurtulmak ve isti¤far etmek de¤il, bilakis
hedef ve amaçlar› aç›s›ndan sâlikin önceki tecrübelerinden farkl› olarak yeni bir
hayata samimiyetle girmesidir. Bu nedenle içinde günaha dönebilirim duygusu
besleyerek veya terketmeye kesin karar vermeden günah ifllemeyi b›rakan kifli,
tevbe etmifl olmaktan ziyade günahtan kaç›nan (mümteni’) kimse olarak de¤er-
lendirilmifltir. Zira tevbenin ilk ad›m›, günahlar›n çirkinli¤i, ilahî cezan›n a¤›r-
l›¤› ve nefsin acziyetini düflünerek tekrar ayn› günah› bilerek ifllememektir.11

Sufîlerin üzerinde önemle durduklar› di¤er bir husus da nefsin mahiyeti mese-
lesidir. ‹htilaf ettikleri bu konuda baz›lar›, nefsin rûh gibi bedeni ayakta tutan
bir cevher oldu¤u görüflünün benimserken bir k›sm› da hayat›n bedenle kâim ol-
mas› gibi, nefsin de bedenle kâim bir araz oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Bunun-
la birlikte, ittifak ettikleri husus, nefsi tan›man›n (marifetü’n-nefs) sonunun ol-
mad›¤›d›r.12

Nefis kendisindeki ezeli bilgiyi unutup, cehâlet, karanl›k ve zulmet içinde ka-
l›nca kötü ahlâk›n mahalli olmufltur. Buna göre onun en belirgin özelli¤i, kötü-
lü¤ü emredip, do¤ruluktan sapmas› ve sapt›rmas›; flerri sevip, hay›rdan hofllan-
mamas›d›r. Dolay›s›yla müridin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken fley nef-
sini, nefsinin hile ve tuzaklar›n› bilmesidir. Lüzumsuz ve gereksiz fleyleri elde
etmeyi istemesi ve hevâs›n›n peflinde koflmas› onu bundan al›koyar. Nefsini ta-
n›ma aflamas›ndan sonra zühd, takva, zikir ve murakabe ile nefsinin ateflini ve
nurlar›n› ortaya ç›kar›r. Bu nurlar›n fliddetlenmesi ve güçlenmesi ile de nefis bü-
tün örtülerinden s›yr›l›r. Böylece art›k sâlik, nefsinin irâdesini, desîselerini, hi-
lelerini, kusurlar›n› ve hareket yollar›n› bilir ve bu bilgisi ile onu kötü s›fatlar-
dan temizleyip iyi s›fatlarla tezyîn etmeye çal›fl›r.13

Bahsedilen tezyîni gerçeklefltirme aflamas›nda sufîmiz, seyr u sülûkun en önem-
li ritüelleri aras›nda sayd›¤› zikrin, hangi flartlara uyarak nas›l yap›lmas› gerek-
ti¤ini flöyle tarif etmifltir: Sâlik, Lâ ilâhe illallâh kelimesini diliyle zikrederken
ezmâna mutab›k olarak ayn› anda manas›n› da gönlünden geçirmelidir. Bafllan-
g›çta dünya ile ilgili havât›r› gidermek için Lâ ma’bûde illallâh; ortalarda âhiret
havât›r›n› yok etmek amac›yla Lâ matlûbe illallâh ve sonda da mâsivây› gider-
mek maksad›yla ihsân›n manas›n› zihinde haz›r ve canl› tutarak Lâ mevcûde il-
lallâh zikredilmelidir. Bu hâldeyken sâlik, bütün ahvâlinde Hakk’a yönelir, s›dk
ve ihlâsa sar›larak nefsi için nefsinden kurtuluflu umut eder.518 Sufîmiz burada
özellikle zikrin birbirine ba¤l› iki yönüne dikkat çekmektedir. Birincisi, dilin
mezkûru ifadesi, yani telaffuz etmesi ve konuflmas›; ikincisi de icrâ-y› zikir es-
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nas›nda manan›n düflünülmesidir. Bu yönden bak›ld›¤›nda zikir, bütün kalbî
amelleri kapsayan bir ameliye durumundad›r. Çünkü hakikî anlamda Allah’›
zikreden ve bu esnada tüm fiil, söz ve hat›ralar›n› murakabe edenin zikri, kalb
amellerinin ç›k›fl yeri veya bu amellerin birleflimidir.
Allah sevgisiyle kalbi dolan sufî, Hakk’› çokça tefekkür eder, bütün melekeleri-
ni sadece O’na yöneltir, kalbini baflkas›yla meflgul etmez, zikriyle ünsiyet eder
ve ayr› kalma korkusundan dehflete kap›l›r. Bu hâldeyken zikrîn alevleri kalbin-
de zuhûr etmeye bafllar, orada bir iz b›rak›r ve giderek bütün kalbi kaplar; böy-
lece mezkûrun (Hakk’›n) yüceli¤ine lay›k olmayan her fleyi yakar ve yok eder.
Kötü vas›flar› yok eden alevlerin ard›ndan, güzel s›fatlarla kalbi bezeyen
Hakk’›n nûru ortaya ç›kar.15

Öte yandan sâlik, makâm-› nefsten makâm-› s›rra seyri s›ras›nda ayn› zamanda
fenâdan bekâ mertebesine de ulaflm›fl olacakt›r.16 Bu aç›dan nefs makâm›, fenâ-
n›n ilk derecesine tekâbül etmektedir. Sufîmizin ifadesiyle mürîd, nefsini kötü
vas›flardan tasfiye edip iyi s›fatlarla süsledikten, ubûdiyete yönelip rubûbiyetle
çekiflmeyi terk ettikten sonra kazand›¤› tefvîz ve tevekkül hâliyle kendi irâdesi-
ni Hakk’›n irâdesinde yok etmifl olur. Fenâ’n›n ilk mertebesine iflaret eden bu
makâmda sâlikin basîreti ayd›nlan›r; nefsinin a¤›r basan ay›plar›n›, yakaza veya
uyku hâlinde iken daha çok hayvanî flekiller olmak üzere sembolik olarak gö-
rür.17 Hüdâyî’nin genifl bir flekilde yer verdi¤i bu semboller flunlard›r:18

“Anne, zevce ve cariye, nefs-i flehvâniyenin s›fat›d›r ve annenin flefkati, eflin
sevgisi gibi fleyler nefs-i flehvâniyenin kuvveleridir. Dünya bazen câriye sûretin-
de, çocuklar da ameller sûretinde görünür. Kad› ve vezîr ise ak›l›n s›fat›d›r ve
hükmetme, ifl bitirme gibi bu ikisi ile ilgili fleyler akl›n kuvvelerini ifade eder.
Hür ve süt emen çocuklar, kalbin s›fat›d›r. Beyaz köleler, ruhun kuvveleridir. Bu
köleler güzel ve yak›fl›kl› olup on yafl›na kadar veya on yafl›n›n üstünde iseler,
ister hür veya ister köle olsunlar meleklerin s›fat›d›rlar. Cinler bu kölelerin su-
retinde genç, orta yafll› veya yafll› olarak görünürler ve bütün bunlar kalbin kuv-
veleridir. ‹htiyarlar›n görülmesi riyasete delâlet edebilir. Zimmet ehlinin çocuk-
lar›, azap melekleri suretinde gözükürler. Onlardan gençler, orta yafll›lar ve ih-
tiyarlar ister erkek veya isterse difli olsunlar nefisteki gizli flirkin s›fat›d›r. Düfl-
manlar (ehl-i harb), her türlü maksudun karfl›s›ndaki engel niteli¤indedir. Müs-
lüman kad›nlar ise, dünyan›n s›fat›d›rlar. Bakireleri ise, tarikat ve gaybden kal-
be gelen tarikat ilimlerinin s›fat›d›rlar. Siyah köleler ise, flehvani nefsin (nefs-i
flehvâniyye) kuvveleridirler.
Fil nefse galip gelen büyüklenmenin, deve kendisinden korkuldu¤u zaman ki-
nin, güzel davran›ld›¤›nda flevk ve muhabbetin, yük tafl›t›ld›¤› veya binildi¤i za-
man da tam bir teslimiyetin, zürafa yemenin, içmenin, giyinmenin, dolaflman›n
ve tembelli¤in, öküz görüflünü dayatman›n, kimseye teslim olmaman›n ve ayn›
flekilde çok yemenin, koyun deve ve at, âl-i himmet, izzet ve maksada varman›n
s›fat›d›r. Kat›r özür ve yalan›n, eflek cinsel flehvetin (flehvete düflkün nefsin), as-
lan bir toplulu¤a hükmetmenin, kaplan kibrin, ç›ta h›rs›n, ay› ve siyah köpek öf-
kenin, benekli köpek ve maymun kötülü¤ün ve acelecili¤in, siyah ve benekli ol-
mayan köpek cimrili¤in, her fleyi mübah görmenin ve dil ile eziyet etmenin s›-
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fat›d›r. Ancak av köpekleri, kufllardan flahinde oldu¤u gibi güzel s›fat› ifade
eder. S›rtlan gömülü olan fleyleri ve leflleri haram helâl ay›r›m› yapmadan yeme-
nin, domuz reddetme, bafl›na buyruk davranma ve inkâr›n, kurt hased ve yara-
t›klara zarar› düflünmenin, ceylan bir fleyden ürktü¤ünde nefsin, tilki kurnazl›k,
sahtekârl›k, riya, kibir (süm’a) ve hilenin, çakal tembelli¤in ve iflsiz güçsüz do-
laflman›n, kedi tamah, yaltaklanma, nifak ve nankörlü¤ün, kirpi ve kaplumba¤a,
bât›nî olarak aldatman›n, zahiren ise flerrin s›fat›d›r. Tavflan gafletin, y›lan düfl-
manl›¤›n, akrep dil ile eziyetin, kar›nca h›rs›n, fare ve gelincik pintilik ve kor-
kakl›¤›n, köstebek cevr ve zülüm ile yeryüzünü harabetmeye çal›flman›n, keler
(kertenkele) ve arap tavflan› cimrili¤in, bukalemun yalanc›l›¤›n ve hareketlerin-
de tamamen göz boyaman›n, gübre böce¤i cinsel organ›yla oynaman›n ve necâ-
setten sak›nmaman›n, bit tahta kurusu ve kene hasedin, kurtçuk aldanman›n s›-
fat›d›r. Ayr›ca denizdeki canl›lar ve karadaki haflerat (böcek) ister piflirilerek is-
terse piflirilmeden yensin maddî ve manevî r›zka iflarettir.
Kufllardan tan›nmayanlar genel manas›yla meleklerin ve ruhlar›n s›fat›d›r. Ho-
roz, güvercin, tavus kuflu, papa¤an, bülbül ve benzerleri insanî ruhun s›fat›d›r.
E¤er güvercinler birden fazla olursa meleklerin s›fat›d›r  fiahin ve benzerleri, âri-
fin ruhunun, serçe fliir ve benzeri fleylerin, b›ld›rc›n bir fleyden ürktü¤ünde nef-
sin niteli¤idir. Pençesi bulunanlar ve bunlar›n d›fl›ndaki lefl yiyiciler, her fleyi
mübah görmenin s›fat›d›r. Tavuk, su kufllar› ve kaz ilmî ve hay›rl› havât›r›n (dü-
flüncenin), k›rm›z› büyük eflek ar›s› fleytanî havât›r›n, ar› nefs-i tayyibenin, ipek
böce¤i ve kara sinek insanlara asalak olman›n, kelebek bir fleye h›rsl› olman›n
ve akibeti gözetmemenin, yarasa inâd›n ve gerçe¤i görmemenin s›fat›d›r.
Toprak unsurun bulundu¤u kifliye, toprak, kara parçalar›, da¤lar, çöller, evler ve
tepeler latif halde görünür. Evlerden Mekke ve Medine’yi Allah mübarek k›lm›fl-
t›r. Oraya yönelmek Allah’a yönelmektir. Mescid-i Aksâ’ya yönelmek ise nefsin
›slah›nda gayrete iflaret eder. Bunlar da kalbin s›fatlar›d›r. Ayn› flekilde (nefsi)
›slahta tuz görmek böyledir. Da¤ ve ister dolu isterse bofl olsun derin olmayan
kuyu ve içinde yürüdü¤ü bir k›sm› harap karanl›k dar sokaklar görmek böyle-
dir. Kuyu derin ise varl›k kuyusudur. Kandillerin önceki makâm›n s›rr› olmas›
gibi yukar›da zikredilen mescitlerin d›fl›ndakiler ve sütunlar üzerinde yüksek
kubbeler (büyük camiler), bu makâm›n s›rlar›d›r. Her bir makamda ve makam-
lar›n rütbelerinde görülenler bu flekilde yorumlanmal›d›r. Dolay›s›yla mescitler
ve sütunlar üzerinde yükselen kubbeler hangi makamda ve mertebede görülür-
se o makâm›n s›rr›d›r. Sütunsuz bir kubbe görülürse o da insanî varl›kt›r. 
Elbisenin temizli¤i ve pâkl›¤› kalp ve nefs hâlinin temizli¤ine iflarettir. Elbisenin
ete¤inin uzunlu¤u, dinin emretti¤i hükümleri sa¤lam yapmas›na iflarettir. E¤er
sâlik, elbiselerden birisinin kesildi¤ini, y›rt›ld›¤›n› ve yand›¤›n› görürse tedir-
ginlik (endifle, tasa kayg›), hâlin vucûdunun fesâd› (varl›¤›n›n bozulmas›na) içi-
ne düfltü¤ü bir musibet ve flehvete dalmaktan ve imkans›za tabi olmas›ndan kay-
naklanan bir sapmaya delâlet eder. Ayn› flekilde takunya hariç terlik, sermûze
ve bu ikisine benzeyenler ba¤› koptu¤u zaman ayn› manadad›r (elbisenin y›rt›l-
mas›ndaki gibi kötü hallere iflarettir). Bunlar› (terlik ve sermûze) kestirmek ve-
ya giymek zinaya iflarettir; ve ayr›ca karanl›k bir evde zinet eflyalar›n› veya bafl-
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kas›n›n evinin kap›s›ndan onun izni olmaks›z›n girdi¤ini görse ayn› flekilde zi-
naya iflarettir. E¤er evine girdi¤i kimseyi ç›plak olarak görürse ve o kifli de mus-
takim birisiyse zahiren ve bat›nen tecerrüdünde iflarettir. Müstakîm biri de¤ilse
îman›n› eksiltecek fleylerden sak›nmad›¤› anlam›na gelir. Fes, sar›k, mendil
(eflarp), taylasân (flal, sar›k), ve baflla ilgili her fley zahirî veya bat›nî olarak elde
edilen ilimdir. Cübbe, ferâce, gömlek, bu ilmin bulundu¤unun delilidir. Kürk ta-
rikate iflarettir. E¤er kad›nlar›n elbiselerini giydi¤ini görürse, ibadet ve mücâhe-
desindeki gevflekli¤ine delâlet eder. Kad›nlar›n fiillerini yapt›¤›n› görmesi de
böyledir. 
fiâyet savafl aletleri kuflan›rsa nefsiyle mücahedeleye haz›rland›¤›na iflarettir. Ve
yay ve benzeri savafl malzemelerinin de yan›nda olmas› güçlü oldu¤unu göste-
rir. Ok atma senden veya senin için haberlerdir. Yine senin att›¤›n veya sana at›-
lan  küçük tafllar böyledir. Tafl ne kadar büyükse gelen haberin a¤›rl›¤› da o ka-
dard›r. Yine k›l›ç do¤ruluktur. M›zrak ise cinsel iliflkiye (cimâ’) iflarettir. E¤er in-
san veya hayvandan birisiyle cinsel iliflkiye girmiflse boflalmad›¤› sürece insan
veya hayvandan kendisine gelecek hayra iflarettir. Ayr›ca paralardan gümüfl
mutlak temizli¤e (safâ), alt›n sikke ihlâsa (iflarettir). Sikke halinde de¤ilse s›k›n-
t›ya iflarettir (s›k›nt›y› gösterir). Bunlar›n d›fl›ndaki madenlerde böyledir. Yine
de¤erli tafllar›n tamam› maârif ve ledünnî ilimlerdir. ‹nci ise resmî ilimlerdir
(ulûm-› resmiyye).  Dizilmifl olmas› veya olmamas› ayn›d›r. 
Beden için olan maddî besinler, kalb için manevi g›dalar gibidir. Bu g›dalar için-
de en özeli ekmektir. E¤er içi tatl› ile doldurulursa ilmî meselelere ve ledünnî
maârife iflarettir. Piflmifl ve k›zarm›fl et böyledir. Piflmemifl koyun eti insanî yö-
nün ortaya ç›kmas› ve g›ybetin zuhurudur. E¤er besiliyse insanî yönün ortaya
ç›kmas› ve g›ybetin azl›¤›na iflarettir. Hayvanî ya¤lar da ayn› kategoridedir. Eri-
mifl iç ya¤› hariçtir. Bunlar›n d›fl›ndakiler s›k›nt›ya delâlet eder. Erimifl iç ya¤›
özellikle balla tatland›r›l›rsa Kur’anî lezzettir. ‹nek ve deve eti a¤›r bir g›ybettir.
Tirit, bu¤day ve pirinç yemeklerin en has›d›r. Tatl›lar›n en has› ise fleker ve bal-
la piflirilenlerdir. ‹çeceklerin en has› da bunlard›r. Süt f›trattaki aslî imâna ve il-
me iflarettir. ‹çki ise, e¤er bidâyette içti¤ini görürse cezbeye, nihâyette içti¤ini
görürse yüce hallere ve ilahî maârife iflarettir. Bal da böyledir.
Meyveler de kalp için ayn› flekilde takviyedir. Meyvelerden üzüm, hurma, elma,
nar ve yeflil karpuz di¤erlerine göre daha özeldir. Bunlar bidâyette kalp için tak-
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viyedir, nihâyette ise marifetle ilgili mertebeler üzerinde yükselmeye iflarettir.
Yine f›st›k, badem ve ceviz içi de böyledir. E¤er bunlar kabuk içinde iseler
ulûm-› resmiyyeye delâlet ederler. Bunlar›n ya¤›, mârifetlerdeki esrâra iflarettir.
Ve ayn› cinsten olup zikredilenlerin d›fl›ndakiler de ayn› flekilde takviyedir. Ka-
vun kesbî ilimdir. Yine bahçeler, e¤er a¤açlar› elma, nar, incir ve benzeri mey-
velerle dolu ise (sâlikin) ma’mûr kalbinin bostan›na iflarettir. Meyveler olmufl ve
yere düflmüfl iseler yine ayn› anlam› tafl›rlar.  A¤açlar çiçekli ise, bulundu¤u iflin
bafllang›c›nda oldu¤una iflarettir. Meyvesiz ise ihmalkarl›¤a ve tabiat›na dönü-
flüne iflarettir. Gül, çiçekler ve kokulu bitkiler maksûdun yak›nl›¤›n› gösterir.
Gül suyu ve gül ya¤›, ceviz ya¤› ve benzer ya¤lara dahildir. Tarlalar›n yeflilli¤i
imâna ve ihsanla amel etmeye iflarettir. Olgunlaflt›ktan sonra tarlalar›n mahsulü
vucûda (varl›¤a) iflarettir. Tüm tah›llar›n unu da böyledir. Bu¤day ve tah›llar,
amel-i salihin meyvesidir. Arpa ise mârifete delâlettir. 
Di¤er taraftan fieytan, yukar›da zikredilen her fleye müdahil olabilir ve onun
renklerde, olufllarda, tav›rlarda ve suretlerdeki de¤iflikliklerde kendisiyle tan›n-
d›¤› alâmetleri vard›r. Bütün hayvan ve insanlar›n hallerinin tümü böyledir. Her
türlü bid’at ehlinin ortaya ç›k›fl›nda fleytan›n dahli vard›r. Ayn› flekilde insanlar-
daki kusurlar›n ortaya ç›kmas›nda da fleytan›n dahli vard›r. Bu kusurlar flunlar-
d›r: Kör olmak, tek gözlü olmak, amefl, flafl›l›k ve di¤erleri, topall›k, çolak olmak,
felçlilik ve baz› uzuvlar›n noksanl›¤› ve derinin lekeli olmas›, cüzzam, uyuz, k›-
zam›k lekesi, çiçek bozu¤u gibi noksanl›klar. fieytan, erkek ve k›z çocu¤u, kad›n
ve erkek fahifleler, hizmetçiler, dilenciler, casuslar, yoldan ç›km›fllar, göz boya-
yan, ip üzerinde yürüyen, maskaral›k eden ve hayali fleyleri canland›rd›¤›n› söy-
leyen sapk›n kifliler suretinde ortaya ç›kar.”
‹nsanlar›n gördükleri olaylar›n (hâdise)  tarikatte flerîat ilmiyle birlikte amelinin
neticesi oldu¤unu söyleyen Hüdâyî, sâliklerin yaflad›klar› söz konusu hâdisele-
rin, enfüsî/kiflisel oldu¤una, kendilerinden ve havâstan baflka kimsenin onlarla
ilgili tabirleri bilemeyece¤ine dikkati çekmifltir.19

Ayr›ca nefs makâm›nda Hak sâlike, marifetini ve nefsinin nurlar›ndan baz› türleri-
nin keflfini ihsân eder. Bu keflifler, onun bu makâm›ndaki yükseliflinin iflaretidir.
Ancak sâlikin belirtilen nurlar› uzaklaflt›rmas›, onlara iltifat etmemesi ve bu nur-
larda kalmamas› gerekir. Bununla birlikte Hüdâyî’ye göre nefs makâm›nda, söz ko-
nusu keflif ve nurlar›n, mahiyetlerini ay›rt etmek; baflka bir deyiflle bunlar›n hangi-
lerinin, hayalî, fleytanî, nefsanî ve rahmanî olduklar›n› anlamak oldukça zordur.20

Bu zorlu¤un afl›labilmesi için bir üst mâkama, rûh makâm›na yükselmek gerekir.21

Di¤er taraftan sufîmiz, tasavvuf yoluna giren ve vuslata ulaflmak isteyen sâlikin
flu hususlar› mutlak olarak yerine getirmesi gerekti¤ini belirtimifltir:
1. Masivây› tamamen terkederek Allah Ta’âlâ’y› s›dk ve ihlasla talep etmelidir.
2. Zâhiren ve bât›nen flerîate tam manas›yla uyan kamîl bir mürflîde kay›ts›z
flarts›z teslim olmal›d›r. Bu sayede fleyhi onu varl›¤›ndan soyutlayacak, a¤yar›n
etkisinden ve hüdûsun kirinden temizleyecektir. 
3. Hakk’›n r›zas›n› umarak, samimî bir niyetle Allah’a tevbe etmeli ve piflman-
l›k (nedim), vazgeçme (iklâ’) ve kararl›l›k (azim) flartlar›n› yerine getirerek tev-
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besinde sebat etmeli, söz, fiil ve irâdesiyle de mâlâyanîyi terketmelidir. Zira lü-
zumsuz fleyler sâlikin hâli aç›s›ndan günaht›r; ve günahlarda onu Allah’a ulafl-
maktan al›koyar. Yine az veya çok, büyük veya küçük her türlü söz, fiil ve dav-
ran›fllar›nda nefsini sürekli teftifl edip, kontrol alt›nda tutarak (muhâsebe) tevbe-
sine ihtimâm göstermelidir.
4. ‹nsanlardan uzak, Hak ile yak›n olmaya ihtimam göstererek halvet ve uzleti
tercih etmelidir. Ancak bunu keflf ve kerâmet sahibi olmak için de¤il, nûr-› ka-
dîmin zuhûru için yapmal›d›r.
5. Tevekkül sahibi olmal›d›r. Bu hasleti de Hakk’a güvenerek insanlara bel ba¤-
lamamak, uzlet ve tefrîd yoluyla halktan uzaklaflmak suretiyle elde edebilir. An-
cak kendisine sülûkunda yard›m edecek kâmil bir fleyh, ayn› yolda giden bir
dost veya dinî ö¤ütlerde bulunan sad›k ve candan bir arkadaflla birlikte buluna-
bilir.
6. Az yemeli (k›llet-i taâm) ve az konuflmal›d›r (k›llet-i kelâm). Böylece haram
ve flüpheli fleylerden sak›nd›¤› gibi, sükût sayesinde g›ybet, yalan, nemime gibi
günahlara düflmekten de kurtulur.
7. Sâlik kendisine ilahî bir lütuf olarak verilen vâk›âlar›, fleyhinden baflkas›na
söylememelidir. Aksi halde bu durum sülûkundaki terakkîsine mani olabilir.
Yine seyrinde yolda kalmamas› için gördü¤ü vâk›âlarla da ma¤rur olmamal›d›r. 
8. Allah ile birlikte olmak isteyen sâlik mutlak olarak do¤ruluk üzere olmal›d›r.
Bu sayede mukarrebûnun en üst derecesi olan sâd›klar mertebesine ulafl›r. Mü-
rîdin s›dk ve ihlâsl› olup olmad›¤› da flerîate uymas› ve insanlardan nazar›n›
kesmesi ile anlafl›l›r. Bunu gerçeklefltirebilmek için sâlikin sürekli murâkabe hâ-
linde olmas› ve her dâim huzurda bulundu¤unu unutmamas› gerekir.
Hüdâyî’ye göre mürîdin, söz konusu flartlara ve adâba devam etti¤i sürece kap›-
lar›n kendisi için aç›lmas›, melekût alemine girmesi ve ilahî hitapla karfl›laflma-
s› umulur. Sonra Allah  evliyâs›na bildirdi¤i fleyleri ona da bildirir; ahibbâ ve as-
fiyâ kullar›na ihsan etti¤i maârif ve mükâflefelerden, zât ve s›fât tecellîlerinden
oluflan müflahedât›n lezzetlerinden ve kendisine yönelmeye devam edenlere ih-
sân etti¤i di¤er fleylerden ona da bahfleder.22 Öyle ki bütün bunlar sâlikin dere-
celerini ilmen, aynen, zevken ve vecden  her iki alemde yükseltir. Elde etti¤i
vecd ve zevkin kokusu, ibârelerin terkiblerini çözmek ve mecazl› ifadelerle mefl-
gul olmakla al›nmaz. Çünkü bu dereceler, beden ve kalb ile yap›lan amelin ve
flân› yüce ve ihsan› kesintisiz olan Cenâb-› Rabb’e tamamen teveccühün sonu-
cudur.23

Tabîat Mertebesi

Hüdâyî Vâk›ât adl› eserinde nefs mertebesinden önce zikretti¤i ve yemek, içmek
ve cinsel münâsebetten ibâret oldu¤unu söyledi¤i bu derecenin mübtedîlere ait
oldu¤una iflaret etmifltir. Tâlibler için en güç mertebelerden say›lan söz konusu
makâm›n afl›lmas› için mu’tedil bir riyâzetle flerî emirlere riâyet etmek yeterli-
dir. Sufîmizin burada üzerinde durdu¤u en önemli husus, riyâzette ifrattan sa-



k›n›lmas›d›r. Zira tasavvuf yoluna girmifl olman›n verdi¤i heyecanla tâlib, ma-
kâmlar› bir solukta aflmak isteyerek s›k› bir riyâzete kalk›flabilir. Bu durum za-
manla onda b›kk›nl›¤a sebep olabilece¤i gibi seyr u sülûktan da al›koyabilir. An-
cak tabîat›n›n her istedi¤ini de yerine getirilmemelidir. Bu hususa Hüdâyî flu sö-
züyle dikkat çekmifltir: “Tabîat›n bir taâm istese, ol taâm› bir fakire yedir, ondan
sonra bir daha yine fakîre verirsin endiflesi ile istemese gerektir.”
Dolay›s›yla sâlik, yeme, içme ve cinsel arzular›n› flerîat ölçüsüne vurur, muta-
b›k olmayanlar› terkeder, uygun olanlarda ise itidal ölçüsünde istifade eder.
Böylece tabîat›n› arzu ve flehvetlerinden men ederek  ona hakim olmaya çal›
fl›r.24

Rûh Mertebesi

Sufîler ilahî sevginin (mahabbetullah) merkezi olarak kabul ettikleri rûhun,
gayr-› maddî, bedenden müstakil ve ayr›, bedenin yok olmas›yla yok olmayan
latîf bir varl›k oldu¤u hususunda hem fikirdirler. Buna göre rûhun bedenden ay-
r› oluflu, mücerretli¤i ve soyut âleme ait olmas› nedeniyledir. Varl›¤›n› koruyup
sürdürmesi aç›s›ndan bedene muhtaç olmay›p kendi özüyle var olabilirken,
kendi mükemmelli¤ini ortaya koyma yönünden ise ona muhtaçt›r. Çünkü be-
den, rûhun kemâlat›n›n mazhar› ve flahâdet âlemindeki yetilerinin belirme ye-
ridir. Dolay›s›yla ondan ayr›lmaz; aksine onda yay›l›r (sereyân); ancak bu yay›l-
ma, hulûl ve ittihat fleklindeki bir yay›lma de¤il, Mutlak Varl›¤›n bütün varl›k-
larda yay›lmas› gibi bir yay›lmad›r.25

Rûh, mülk âleminden melekût âlemine yükseldi¤inde sâlik, nefsini kötü ahlak-
tan ar›nd›r›r; kalbini hakîki faziletle süsleyerek bütünüyle Rabb’ine yöneltir. Va-
kitlerini ibâdetlere hasrederek de¤ersiz fleylere iltifat etmekten kendisini al› ko-
yar. Böylece rûhu ile irtibat kuran sâlik, nefsinin cehâletinden kurtularak “ma-
rifetullâh”a  yönelmifl ve aflk-› ilahî ile birtak›m keflf ve vak›âlara ulaflmaya bafl-
lam›flt›r.26

Öte yandan sufîler, ruhlar âleminin, kendisinden sonraki âleme ilahî tecellînin
ulaflmas›nda bir vas›ta oldu¤una dikkat çekmifllerdir. Asl›nda her mertebe, bir
önceki ve sonraki mertebeye benzeme aç›s›ndan iki özelli¤i sahiptir. Böylelikle
her bir mertebe ilahî tecellîyi kendisinin üstündeki mertebeden al›r ve bir son-
raki mertebeye ulaflt›r›r. Böyle bir vas›tan›n bulunulmad›¤› düflünüldü¤ünde
mertebeler aras›nda iliflkinin olmas›; örne¤in mürekkep olan cisimler ile soyut
ruhlar aras›nda irtibat›n kurulmas› imkâns›zd›r.27

S›r Mertebesi

Mutasavv›flar taraf›ndan müflâhedenin mahalli olarak kabul edilen s›r, kalbe
at›lm›fl latîf ve nurânî bir fleydir. Rûh ilahî sevginin, kalp yakinî bilgini merkezi
oldu¤u gibi s›r da Vücûd-› Hakk’›n müflâhede merkezidir. Müflâhede, Hakk’›
perdeleyen örtülerin tamamen ortadan kalkmas›, hakîkat denizinde tam anla-
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m›yla bo¤ulmak ve tevhîdin izleriyle zevken mütelezziz olmakt›r. Bazen yo¤un
bir e¤itim döneminden sonra elde edilen yahut do¤ufltan gelen bir istidat ile sa-
hip olunan ve ola¤anüstü bir cezbe an›nda gönülde bir ›fl›k gibi parlayan bu ma-
nevî müflâhede ve s›ra d›fl› sezgi, herkesin ulaflabilece¤i bir tecrübe de¤ildir. Di-
¤er bir ifadeyle “Vücûd”un hakîkatine ulaflman›n tek yolu olan böyle bir iflrâk,
kolayl›kla elde edilemez.28

Sâlik rûh mertebesinde marifetullâh› elde ettikten sonra s›r mertebesine yüksel-
mifl olur. Hüdâyî’ye göre bu makâm›n gere¤i, mâsivâdan bütünüyle ilgi ve ba¤›
kopararak Hak’tan gayrisine mahabbet beslememektir. Bu makâm, mahv, fenâ,
tecellî ve vuslat makâm›d›r. Kemâle ulaflan sâlik, art›k mücâhedesinden lezzet
duymaya bafllar.
Sufîmiz söz konusu dört mertebenin her birini, temsilî renklerle tabir etmifltir.
Mesela, tabîatta renk, siyaht›r ve siyah renk toprak alâmetidir. Nefiste renk, k›r-
m›z›d›r ki, bu da havay› temsil eder. Rûhta renk, sar›d›r ve ateflin temsilidir. S›r
ise balgam rengidir ve suyun alâmetidir. Böylece anâs›r-› erba’a tamamlanm›fl
olur.
Manevî yolculu¤u boyunca tabiat, nefs, rûh ve s›rr mertebelerini kat eden sâli-
kin kendi vücûdu zâil olup Vâcib’in Vücûd’u kal›r. Kendi nefsi de dahil bütün
mümkinât yok olur ki, vahdet-i vücûdun manas› da budur. Ancak Vâcib müm-
kîn, mümkîn de Vâcib olamayaca¤›ndan buradaki vahdet, ittihad demek de¤il-
dir. Bu hususun kar›flt›r›lmamas›na dikkat çeken Hüdâyî muhatab›na flu soruya
sormaktad›r; E¤er sâlikin vücudu ile Hakk’›n Vücûd’u müttahid olsayd› sâlik
O’nun cemâlini görmeye nas›l güç yetirebilirdi?29

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Hüdâyî’nin her hangi bir kaynak belirtmeksizin
Kudsî’nin Tuhfe’sinden neredeyse al›nt› denebilecek flekilde yararlanarak yazd›-
¤› Merâtibü’s-Sülûk adl› eserindeki bilgilerin kendisine ait olmad›¤› ortadad›r.
Bu durumda iki ihtimal karfl›m›za ç›kmaktad›r: Ya risâle, müstensihler taraf›n-
dan sehven Hüdâyî’ye atfedilmifltir ki, bu hususta her hangi bir ipucuna sahip
de¤iliz; veya Hüdâyî, Abdüllatif Kudsî’nin ondan fazla nüshas› bulunan söz ko-
nusu eserinin sadece ilk bölümünü oluflturan k›sm›n› muhtasar bir flekilde ka-
leme alm›fl olmal›d›r.30
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kandillerdir. Bu durumda kalbin aflamalar›ndan nurlanm›fl ve temizlenmifl bir aflama olur. Veya
yanan bir mumdur. Bu durumda makbul tam bir ameldir veya ayn› flekilde kalbin aflamalar›ndan
bir aflamad›r ki, gaybden geleni karfl›s›nda bulunan›n üzerine nakfletme özelli¤i tafl›r. Veya ister
halvette isterse baflka yerde olsun atefl suretinde nurdur. Bu durumda zikrin nuru kalpte iyice yer-
leflmifltir. Di¤erleri de böyledir. 
16 Ayr›ca Hüdâyî seyr u sülûk aç›s›ndan muhib (Hakk’› seven) ve mahbûb (Hak taraf›ndan sevi-
len) aras›ndaki  farka iflaret ederek her iki s›n›f için fenân›n nas›l gerçekleflti¤ini flöyle aç›klam›fl-
t›r: Muhib, nefsinin s›fatlar›nda seyre bafllar ve ne ilahî s›fatlarda ne de Zât’ta marifetini tam ma-
nas›yla gerçeklefltiremez. Çünkü o keflfinden sonra fenâ makâm›na hapsolmufl; ve istidad›n›n az-
l›¤› sebebiyle fenâü’l-fenâda kal›p bekâü’l-bekâya ulaflamad›¤› için de heybet ve ünsten kurtula-
mam›flt›r. Mahbûb ise, daha iflin bafl›nda iken, sadr› ve kalbinin geniflli¤i, himmetinin yüceli¤i ve
basîretinin keskinli¤inden dolay› muhib için olan her fleye bir defada ulafl›r. Zira mahbûbîn ma-
kâm›, Hakk’›n cezbelerinden bir cezbe ile elde edilen bir s›rd›r. Buna ra¤men e¤er mahbûb, hâla
s›fatlarda seyrediyorsa bu, onun tecrîd ba¤›ndan kurtulamamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Merâti-
bü’s-Sülûk, vr. 7b-8a; Kudsî, Tuhfe, vr. 21b-22b.
17 Merâtibü’s-Sülûk, vr. 3b-4a; Kudsî, Tuhfe, vr. 10a-11b.
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naklanmaktad›r. Envâr›n nurunun nuru/yani Allah’›n nuru ise, bu nurlar›n ortaya ç›kt›¤› varl›k-
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22 Hüdâyî’ye göre tecellîlerin görüntüsündeki farkl›l›k, elementlerin etkisinin azl›¤› ve rûhî safl›-
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bulunan ârifin, s›fatlar› müflâhede etmesi ve s›fatlarda zahirî ve bat›nî olarak vecd ve müflâhede
ile seyre bafllamas›na s›fatlar›n tecellîsi (tecellî-i s›fât) denir. Bu mertebeyi sâlik, varl›¤›n›n baki-
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¤›n›n kalan›n›n yan›p yok olmas› ve telvînattan kurtulmas›ndan dolay› zât tecellîsi (tecellî-i zât)
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lî-i ef’âl) mahcûbînin makam›d›r. Merâtibü’s-Sülûk, vr.7a-b ; ayr›ca bkz., Kudsî, Tuhfe, vr. 20b-21a,
38a.
23 Merâtibü’s-Sülûk, vr. 2a-3a; Kudsî, Tuhfe, vr. 7b-8a; ayr›ca bk., Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mah-
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Azîz Mahmud Hüdâyî 
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Lyon Üniversitesi, Fransa 

Azîz Mahmud Hüdâyî who was an orphan as he recalls in the Wâqi‘ât1, was the
most prominent disciple of Mehmet Muhyiddîn Üftâde. The Wâqi‘ât gives a lot
of information about his training and the way his master understood the mysti-
cal path and specially the problem of the inner centres of human psychology.
Among the few texts of Hüdâyî that I have been given to see, I could witness that
between Üftâde’s understanding of the inner centres and Hüdâyî’s theory there
is a slight change. I would like to give some elements of thought about this chan-
ge, which shows that Hüdâyî didn’t remain only a mere continuator of Üftâde
and that he gave some slightly different understandings of the mystical path.
When looking carefully at Üftâde’s considerations about the inner or subtle
centres (latâ’if), that are exposed by Hüdâyî in his Wâqi‘ât, we are surprised to
see that Üftâde deals with this question in a very particular way. He describes
mainly four inner centres, the nature (tabî‘a), the soul (nafs), the spirit (rûh)
and the secret consciousness (sirr)2. The heart is not included in this scale,
which doesn’t mean that Üftâde is not dealing with the heart but that he gives
it a very special position in his global theory of mystical achievement. For Üftâ-
de the spiritual journey consists of passing through four stages, which corres-
pond to the subtle centres or spiritual organs.  He says: “These four stages are
the way of the prophets.  The first two are a gift granted to the common run of
people.  The third is reserved for the elite, and the fourth for the privileged ones
(elite) of the elite.” The aim of the mystical journey is thus union with reality
which is a result, like the fruit is the produce of the tree. Travelling through the-
se four inner centres are like realising four stages of mystical achievement that
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are, for Üftâde, law, mystical path, mystical knowledge and reality, as he says:
“It is necessary to reach perfection in the law so that the road opens towards the
way, and this towards mystical knowledge and then the reality. Each subtle
centre has to be built up by that which corresponds to it.  Thus to corporeal na-
ture corresponds the law, to the soul the way, to the spirit the mystical know-
ledge, and to the secret consciousness the reality.”  All these structures have to
be built inside the mystic in their own appropriate place, like in the doctrine ex-
posed in Plato’s Republic. Then, “all that is left is union (wusla)”, which is so-
mehow the equilibrium of the whole that arise from the achievement of the pre-
cedents and that does not depend only on the traveller’s will and aptitude. The
mystical training consists thus in erecting the subtle centres in order, giving
each of it the proper place that it deserves, like giving it its own right, as ibn
‘Arabî stresses on in the Fusûs al-Hikam for instance 3. Thus it is a kind of inte-
rior re-building that spiritualises the body/existence, in which the mystic is
completely transfigured, as in the kubrawî teachings since Najm al-dîn Kubrâ.
Hence the inner centres are linked with one another.  Any inner centre is like a
mirror for the next one. Their qualities as well as their sins are reflected in the
next subtle centre and gives it light or darkness, as it appears clearly in the
mystical visions:  “What we perceive in the vision of beautiful or ugly forms co-
mes from the soul’s reality, and the spirit takes form with those attributes.  Even
if the spirit is in itself subtle and pure, it takes the form provided by the soul’s
qualities because of the latter’s reflection in it.” Using the common image of the
citadels borrowed from hadîth, Üftâde indicates that the way to purify the four
inner centres is the repetition of the formula of Unity, which enables to erect the
inner centres as citadels or which protect the mystic from what is other than
God.  These citadels are each included in the other, like inner circles. Each of
these inner centres is a citadel inside the other. Reality is a fortress within know-
ledge, knowledge within the way and the way within the law, the whole forming
a citadel of four fortifications.  There are two ways for the mystic: one upward
and one downward. The mystic travels upward through the four levels by anni-
hilation, and then returns down by supra-existence. Since he goes upward by
annihilation, he forgets all that he passes through.  These fortifications are pre-
sent in himself, as his own self, but he is not conscious of them, since he is
completely turned only to God.  When he returns down he passes through the
same levels, which are this time reaffirmed and become visible to him.
The four levels correspond to the subtle centres of man’s interior, which consti-
tute the ladder of his true being, as he says:  “Inside man there are to be found
four things: corporeal nature (or even, his humanity) soul, spirit and secret cons-
ciousness. Corporeal nature is composed of primordial elements: it has a base
side which inclines towards illicit things, such as, for example, adultery, so-
domy, consumption of alcohol and impure nourishment, and an elevated side
which urges one to avoid those things and to endeavour to render worship to
God. Soul is a force which possesses seven attributes: pride, vanity, ostentation,
jealousy, anger, love of good things and love of glory. It also has a base side and
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an elevated side: if one does not exchange its attributes of rebellion for attribu-
tes worthy of praise, it remains on the base side. But if one purifies it and trans-
forms these attributes into virtues, it is pacified and finds itself addressed by the
words: “[O peaceful soul] Come back to your Lord satisfied and satisfying...”(Q:
LXXXIX:28).  It ascends then from the lowest to the highest.  Their being put to
rights is only possible through the mystical journey and serving people of spiri-
tual direction.”4. Even though Üftâde doesn’t mention the heart in this ladder, it
has a specific position in this scale, as he says: “The heart is the judge of the tra-
veller: it determines what is necessary for him in his state to be elevated and co-
me close”, and he further states that: “This is only possible through the affirma-
tion of Unity and by the veracity of the words of those people of God who have
reached the reality”. Each level produces peace in the heart, so that the heart has
to find its own inner peace in each of these degrees to complete his journey. The
invocation of Unity has also degrees thus, by which the heart awakens to its own
peace. Divine Unity manifests itself within the heart progressively.  When it is
completely emptied of all that is not God, the truth of the matter is unveiled:
“The affirmation of Unity by the tongue is a door, for the affirmation of Unity in
words allows one to reach the affirmation of Unity by spiritual state, and its cor-
nerstone is the peace of the heart”.  It needs then to pass from word to mystical
state, i.e. from the exterior heart to the interior heart. Then this interior heart
pronounces in itself the affirmation of Unity when the heart is emptied of that
which is not God. The heart passes progressively through the four levels of the
inner centres. The heart thus reaches total annihilation, being the pilgrim of his
subtle centres, the traveller of its own ladder. He reaches what stands beyond it-
self. Üftâde says: “The heart has an interior and an exterior, in the sense that it
has two degrees, one of which is the interior of the other.  It is essential to dedi-
cate oneself to the invocation of the formula of Unity by the tongue, until it pe-
netrates the depth (suwaydâ) of the heart.  Once it penetrates it, the work is
complete, and if after that the seeker no longer invokes by the tongue, it does
him no harm, since from then on it is the tongue of the heart that professes
Unity.” The heart’s invocation thus goes far beyond the individual’s spiritual qu-
est and the necessity of spiritual training.  The heart when being purified fills
the whole world with its invocation, as if it had become the world itself. The he-
art has an inner tongue for its own secret and permanent invocation. It has also
two eyes which bring it to visualize hidden secrets: “In the same way that man
has two eyes in his exterior aspect, he has two eyes in his heart, and if they are
open, he contemplates the theophany of attributes. In the same way, they have
two pupils, but of extreme fineness. If we content ourselves with saying that
they contemplate the theophany of attributes, that is because the theophany of
essence can only be contemplated by an intelligible eye, which lies beyond the
eye of the heart, and has no pupil.” Purifying the heart leads thus to the vision
of the intelligible eye, which is situated beyond itself, in this other place which
is like the projection of the heart in pure relation to God. As Hüdâyî will speak
of celestial heart, Üftâde says: “The heart is like the sky: at times it unveils it-
self, at other times clouds cover it and it can only be free by rending them and
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cleaning the dirt in its depths.” As we shall witness also in Hüdâyî’s teachings,
the purified heart becomes that “sacred heart”, which extends itself to encom-
pass the four stages of its interior sky.  
Unfortunately I have very few elements to give a complete picture of Hüdâyî’s
understanding of the inner centres, but I’ll try to present some elements that can
help to see the difference with Üftâde’s view. First of all, I’ll mention the most
significant points which must be kept in mind all along this presentation. Hü-
dâyî adds other inner centres to the categories that Üftâde had previously desc-
ribed as the principal inner centres of Sufi psychology. He distinguishes betwe-
en soul (nefs), heart (kalb), secret consciousness (sirr) spirit (rûh), hidden secret
(khafî) and essence (dhât) 5. He also includes the heart inside his scale, where-
as Üftâde was excluding it from the categories to give it a singular position. Ho-
wever, Hüdâyî also gives the heart a particular and important position, even tho-
ugh he doesn’t distinguish it radically from the other levels. Hüdâyî unders-
tands this question within the common frame of Celvetî teachings concerning
mystical training. According to the Celvetî order the most important invocation
is that of the formula of exception, “lâ ilâha ilâllâh”, because it is the invocati-
on of the prophets and that it prepares the heart to the theophany of the divine
names as Hasan Kâmil Y›lmaz reminds6. Hüdâyî describes the action of invoca-
tion as purifying the soul (nefs) so that it changes the darkness of the soul to
light, and frees the heart from all the darkness7. It appears that the main goal of
the invocation is the heart. This is why the way it has to be performed is to inc-
line from the right side to the left side which is the side of the heart8. As Hasan
Kâmil Y›lmaz says, after Hüdâyî, the invocation of the divine names, as it was
used in the Halvetî order, was accepted and performed also in the Celvetî order9.
According to Hüdâyî, the invocation has to be performed according to the sta-
ges of inner centres with special features: in the stage of soul with the tongue,
in the stage of the heart as a presence to God, in the stage of the secret consci-
ousness as a private address to God, in the stage of the spirit as a contemplati-
on, in the stage of hidden secret (khafî) as love and union, and in the stage of es-
sence as annihilation and immersion10. When the invocation reaches the spirit,
the preceding subtle centres keep silent, as it is when it reaches the secret cons-
ciousness11. By the way, the secret consciousness is required to travel to the co-
untry of Unity, which requires that the body and soul remain silent so as to al-
low the secret consciousness to travel, as Hüdâyî mentions it in these verses: 
Gâlib olub hubb-i vatan / Vahdet diyâr›na giden
S›¤maz oraya cân ü ten / S›rr ile seyretmek gerek12

The most efficient invocation is the invocation of the formula of affirmation of
unity (tevhîd) for Hüdâyî. It has a double effect because it is like two sided. It is
fire (nâr) for the soul and light (nûr) for the heart. The power of invocation thus
stands in this link that it establishes between the soul and the heart13. This con-
nexion and exchange between fire and light is like the meeting and connexion
between majesty and beauty, and causes to appear the scale through which the
soul is to be purified and the heart to be adorned by light, by the presence of
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God. Hüdâyî says: “The best invocation is the invocation of ‘lâ ilâha illâllâh’, be-
cause the invocation of the affirmation of unity is the most efficient invocation
with consideration to the soul. This invocation possesses a fire and a light. Its
fire burns and cleans what is other than God. Its light enlightens and adorns the
heart”14. He indicates also this alternative in a poem saying: 
Gâh olur ol dost cemâli/ Gönlümüze düfle gelür. 
An›n içün aflk deryâs› / Kaynayuben çufla gelür. 
Gâh olur lûtfu yüzünden/ Gösterir envâr-› cemâl. 
Gâh olur celâl perdesi/ Her yanadan üfle gelür15

The fire which is supposed to destroy and purify the soul is the manifestation
of majesty and is what corresponds to the composite structure of the soul. Sin-
ce it burns what is other than God, it burns the plurality of the elements that
constitute and bother the soul to bring it to simplicity and unity. On the other
hand, it adorns and enlightens the heart which is said to have been created as a
single unity in the human being, reflecting God’s unity16. Adorning the heart
with light makes possible for the heart to get benefits from the multiplicity of
the inner unveilings, and burning the multiplicity of the soul prevents the heart
to lose itself within these unveilings by keeping his orientation to God. Howe-
ver, Hüdâyî notes that invocation can be useless for the heart, and that it can be
completely deprived of any effect, as he says in one poem:
Dilin zikr eyler Allâh’› niçün kalbin olur gâfil
Hudâ her yerde hâz›rken nedendir arada hail17

Hüdâyî defines the soul as a composite inner centre which is linked with the bo-
dily mould. It has a subtle existence which is composed of primary elements.
Because of this composition it needs to be purified. These two dimensions are
part of soul’s definition, and cannot be separated from one another, if someone
wants to be aware of what means the soul. The soul, thus is proceeding, moving
existence which is at the same time the subject of action and the object of its
own action, so that it is a kind of complete structure acting upon itself. The pro-
cess of purification is a self purification of its own self, which changes the pri-
mary elements that compose the soul into divine powers18. The process of inver-
sion or reversion is this specificity that defines the soul. Soul doesn’t possess a
definite nature and because of its composition it is subject to disorder. Thus it
disseminates its sinful habits to the heart, so that it gives it a specific form as Üf-
tâde was stating. Hüdâyî reminds: 

Karîn-i nefs-i emmâre
Karîb olur be¤im mare
Çeker ol sahîbin nâre
Ifli dâim olur ifsâd19

He also says on the same subject:

Ey nefs yeter sehv ü zelel
Insâfa gel insâfa gel
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Terk eyleyib tûl-i emel
Insâfa gel insâfa gel20

This is why ruling the soul through efforts and law is necessary. When it is pu-
rified it turns from ugliness to beauty. This ability to beauty, to harmony and in-
ner peace is the mark of the divine presence linked with the bodily reality which
needs to be enlightened by the manifestation of God in the soul. The soul is
composed of seven stages which are its own hell and which constitutes its se-
ven sins21. The soul appears to be also in a paradoxical situation. It has to act to
purify itself, but this purification means to be aware of its own evil dimension,
so that it has to escape and free itself from its own self. Hüdâyî reminds of a sa-
ying attributed to the Prophet to which he alludes by saying that “the greatest
veil for human being in his way to join God is his own soul”22. Hüdâyî explains
also that the veil means thickness and not distance, because in fact, God is the
very next to the all the things23. The soul is the thickest veil, not because it is far
from God but because of its own composed nature and disorder which makes it
reluctant to being enlightened by the presence of God. This is why it is through
“complete annihilation and total erasing” that it becomes true in God’s existen-
ce. When the soul is completely annihilated then it is truly established. This is
why, as it was said, the soul is this paradox which has to disappear to exist, or
for which existence means being non-existent, so that it is the junction betwe-
en inward and outward, hidden and manifestation. This inversion of the soul
which is clearly understood through the process of self annihilation, is neces-
sary because some of the inner sins of the soul don’t disappear from it since they
are necessary to its functioning, and useful for the stage of the earthly life, like
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anger and envy24. It is only when the heart gets rid from the attributes of the so-
ul that it can be freed from envy, for instance25. The question therefore is not to
destroy the soul as something that would be external to one’s self, which would
keep duality and prevent from reaching unity, but to become aware of what is
the soul so as to find existence inside the soul, which means to find the proxi-
mity of God within the soul, or to be more precise to discover that your soul
which you believe to be your enemy is nothing but God himself because there
is no other than God. Hüdâyî says for instance: “Ne sand›n sen alan Hakk’t›r ve-
ren Hakk/Ifliden söyleyen Hakk’t›r gören Hakk” 26. Hüdâyî also remembers of
Dhû’l-Nûn Misrî’s teaching on this point: “The most hidden and difficult veil is
to see the soul and to find existence within your soul”27. 

Annihilation of the soul doesn’t mean thus destruction, but resetting and rebu-
ilding. When the novice reaches the stage of essence (dhât), the attributes of the
soul disappear, which means that its own dynamic that was required in the sta-
ge of law and path is not necessary anymore. This is why, the heart is changed.
The process of exchange that was the inner dynamic of invocation with this do-
uble dimension of fire and light has set the soul in unification, through annihi-
lation, and the heart in peace, through adornment. The exchange is a communi-
cation between soul and heart, or we could also say the manifestation of the pro-
ximity of the stages, like connecting the two stages of soul and heart. The soul
finds a new installation, stability or location, and the heart finds inner peace28.
But this connexion or communication, that shows out through invocation, ne-
eds also that the borders between heart and soul would be clearly established
and avoid the dissemination of soul’s bad tempers in the heart. The double di-
mension of invocation is the way through which this connexion and separation
is operated and permits the rise of the day of the heart over the night of the so-
ul, in a kind of an inner apocalyptic prefiguring of the Day of Judgment, since
meeting God needs death to be achieved.
Hüdâyî defines the heart as that subtle centre that is the place of God’s sight (na-
zar-gâh-i ilâhî), “the place where God is watching”. Hüdâyî quoting a Sufi sa-
ying states that there is a station inside the heart of the faithful which nobody
can reach, and when he turns to this station he finds peace and rest29. This pla-
ce needs also to be purified, yet on another level than the soul. Purifying the he-
art is on the inner level, and not on the external level. It is not related with the
law which concerns the stage of soul. The achievement of purifying the soul
through law opens the way to reach the purification process of heart which is
on the level of the path. The communication between soul and heart, through
invocation, manifests the link and alikeness between the soul and the heart. Li-
ke the soul, the heart has to be purified, and as the soul the heart has sins30. The
inner purification of the heart needs to turn oneself completely toward God. In
the prayer it has precise and interesting consequences. From the point of view
of law, the purification of the soul needs to submit the soul to God by turning
the body to the external orientation of the prayer. The purifying process is ex-
ternal and spatial. It is always returning and needs to be ritualised through the
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religious duties. But purifying the heart needs to accomplish one’s prayer as if
it would be the last one, anticipating thus the Day of Judgement. The orientati-
on goes from space to time, and gains thus an eschatological dimension. The he-
art has to gain its own final dimension, as its own eschatology or apocalypse.
This is why Hüdâyî indicates that the orientation of the heart is to the divine
presence of God, and that the novice has to perform his prayer as if it would be
the last of his whole life 31. It is as if the heart would witness the divine presen-
ce rising in front of him just as God looking at him as in the mirror. The heart
has to experience the last breath of his soul to become the divine presence and
witness its own resurrection. This is why the prayer of the heart is really a ce-
lestial assumption that brings the faithful to the station of two bows length (qâb
qawsayn), which designates the manifestation of God’s presence. The purified
heart is thus called a celestial heart by Hüdâyî, which reminds of Üftâde’s teac-
hings as it has been previously said, in the sense that when he enters in prayer
he enters in the heavens. This celestial or heavenly heart is “the purified heart
which is purified through external courtesy”32. Hüdâyî’s indications on this po-
int of purifying the heart are particularly precious to get a better idea of what he
thinks about the inner centres. The heart appears to be moving from the terrest-
rial to the celestial heart. This celestial heart is this heart that can be defined as
the heart in which the devil cannot enter, because the heavens he enters in are
protected from any mixing with the devil, and are in fact the heart own heaven.
The prayer is the measure of this protection which manifests itself as a veil ap-
pearing between the faithful and Iblîs by the divine powers33. If the devil can-
not enter this heart when it is purified, the suggestions coming from the soul go
on bothering the heart. The heavenly heart doesn’t stop being linked with the
soul which is its own low stage. However the more the heart climbs to God’s
proximity, the more he leaves behind him these thought coming from the soul.
Explaining this process, Hüdâyî goes back to the image of the light that was used
for the invocation, but the duality of fire and light that was melting in invocati-
on, is replaced by the duality between light and its contrary, darkness. The he-
art that is climbing up to the throne is being illuminated in such a way that “the
thoughts of the soul disappear in the shadow of the radiant light of the throne,
and like the darkness of night disappear gradually in the light of the day, the
darkness of the soul is abolished in the light of the heart”34. 
We learn that the difference between soul and heart is like the difference betwe-
en night and day. The nature of the heart is light and the nature of the soul is
darkness, so that they both constitute a whole, a succession of day and night, in
which one has to vanish so that the other appears. However, there is a differen-
ce between both. The light of heart has a power that overcomes soul’s darkness
and reverses the relation between inward and outward. It is in that sense that
one has to understand the idea that the novice at the stage of heart has to pray
God as if it would be its last breath. It is the last breath of the soul when the light
of resurrection appears and draws back the soul to its own stage, the stage of
darkness, the stage of outward, the stage of pure causality. This process of pu-



rifying the heart is not anymore to be understood the way purification is wor-
king out in the stage of law, which is to say that if you act such and such it will
cause such and such effect. The purification of the heavenly heart is a on going
process of following the path, in which purification is non an effect but the way
itself, the assumption, it is a ongoing enlightening process. This ongoing process
is clearly defined as a gradual disappearing of darkness as it happens when you
travel and see the shore disappearing gradually because of the distance. The
proximity with God is thus understood as a matter of distance from the soul.
This ongoing process of ascending the levels of self realization is described in a
beautiful way in a poem:

Derûnun ser-te-ser aflk ile dolsun
Dil ü cân matlab-› a’lây› bulsun
Vücûdun mülkü ko Allâh’›n olsun
Serîr-i sînene Sultân ola Hak

Ko kibr ü ucbu nefsin hâk edegör
Enâniyyet hicâb›n çâk edegör
Derûnun mâ-sivâdan pâk edegör
Serây-› kalbine mihmân ola Hak35

In an other part of the text, Hüdâyî explains the relation between heart and soul
through the ritual of prayer. The importance of prayer as a tool to understand the
process of spiritual realization is stressed upon by Hüdâyî quoting a saying of the
Prophet: “The prayer is like an instrument of measure and weigh. Whosoever ke-
eps on right in measure, will be given his complete right. You have heard what
God says about those who make fraud in the measure: “woe to the defra-
uders”(Kor., LXXXIII=1)36. The belly is explained to be the confluent of the two
seas (majma‘ al-bahrayn), which means that the human being is the place whe-
re those two stages meets and influence each another : heaven and earth. The ro-
le of invocation and law is to separate both so to clarify their mutual relation. Ra-
ising the border permits the departure to heaven and progressive enlightening of
the heart, which means a progressive self knowledge of the heart. The division of
the belly, according to Hüdâyî is that the upper half is devoted to the heart, the
celestial secrets and the spiritual powers, while the lower part is that of the soul,
the terrestrial secrets and the armies of the soul. The situation of the belly is like
a border on which the armies are always fighting one against another37. The in-
terpretation of the ritual of the prayer is used by Hüdâyî to assert the fact that the
gesture establishes a physical border between soul and heart and allows on the
inner stage the spiritual power to overcome the soul’s powers. The ritual thus
permits to restrain the powers of the soul, to keep it out of the heavenly heart
which can therefore climb up to the throne and be enlightened. The idea that the-
re is a border between soul and heart permits t understand also invocation as a
kind of tool establishing the border, or as a judge who would separate what is ot-
herwise mixing. Restoring the difference is thus major role of invocation. Invoca-
tion’s role therefore is really decisive in the way that it has a double effect accor-
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ding to each inner centre. For the soul it is fire, for the heart it is light, as if the
soul would see it according to its own orientation and heart to its own nature.
The same tool has thus two different effects, but this difference is related to the
level in which it is experienced. Otherwise we could wonder what would hap-
pen if invocation was to burn the heart and to enlighten the soul.
In the stage of the heart, when the heart is completely occupied by God’s pre-
sence, its own inner light appears and climbs up to the kingdom of the throne.
This purified or heavenly heart attracted by the divine presence can witness, li-
ke Najm al-dîn Kubrâ also noted in his Fawâ’ih al-jamâl, “in the shadow of this
light, the secrets and angelic kingdoms of the skies and earth that unveil to
him”38. But when the heart is not devoted to God, a black smoke comes out of it
and he is possessed by the devil. The prayer thus manifests the ambiguity of the
heart which appears to be the aim of the whole spiritual formation. Even if the
corporal body and specially the belly is the point where the soul and the heart,
earth and heaven meet, the heart is somehow in the same position than the so-
ul since it also has to be purified because it is contaminated by the suggestions
of the soul. The connexion we noticed between the soul and the heart on seve-
ral stages, invocation, prayer, composition, is the symptom of their being like
twins, or two sides of the same reality which is the aim of different process of
education because they are located on different stages. 
As there are several invocations according to the inner centres there are several
prayers. The difference is that invocation requires some positive attitudes that re-
alize the potentials of each of these centres. The prayer seems more to prevent
from negative effects over the inner centres. Invocation, thus, is more dynamic
and gives impulse. The prayers are more restrictive and give protection. This is
why, also, Hüdâyî indicates that since there are five senses that are five gates of
darkness that attract the heart to the aims of the soul, the five prayers are five ga-
tes of presence that are open in the direction of God, and their lights cause the
world darkness to disappear39. The function of the prayer is thus mainly to give
protection and to prevent against the dangers of the way in every stage40. Each
subtle centre has its own stage of prayer which has a particular effect. The pra-
yer prevents the soul from its sins, the heart from negligence and the secret cons-
ciousness from inclination to what is other than God. The prayer of the spirit pro-
tects man against agitation and excess, because it possesses by itself, like the he-
art the power of restraining the bad tempers of the soul. However, the spirit and
the heart have a different orientation, which is expressed in a poem this way:

Kâf ü Nûn iklîmi ankâs›n flikâr etse n’ola
Rûh-› ârif flahbâz-› Kâf-› istignâ imifl
Nûr-› pâk-› Hakk’› hakkiyle fluhud et ey gönül
Bunda yârin görmeyen yar›n dahi a’mâ imifl41

Thus the prayer of the hidden secret protects against duality and egoity (anâniy-
yat). The prayer of the essence protects against the manifestation of the several
human attributes that could bother the realisation of unity. 



This assumption through the inner centres shows the scale of the inner stages
of the heart. Hüdâyî insists on the importance and centrality of the heart. Howe-
ver he combines the Celvetî education with Halvetî understanding of the inner
centres. This is why his presentation can appear to be somehow confusing. He
cannot still present a complete and developed systematic understanding of Su-
fi psychology. For instance he reminds that God established a link between the
spirit and the bodies who have each their own station and location, but he im-
mediately stresses on the importance of the heart by indicating that: “Your he-
art is to be illuminated by the light of the realisation of Unity and to be adorned
with the stars of the beautiful virtues”42.

This heart which is adorned and has reach its own heaven is this heart that
Hüdâyî compares to a garden in which grows the tree of love43. The process of
purifying the heart consists in emptying it from anything as it is also unders-
tood among the Kubrawî tradition. Hüdâyî says quoting a hadîth qudsî that
when the heart is empty from the love for the world and the next world God
fills it with his love43. This love cannot be separated from the love to the Prop-
het who is defined by Hüdâyî as the pole of love. It is through this love that
God establishes his own love in his servant. The relation that describes Hüdâ-
yî is again a relation of correspondence, similarity and reflection. The inner
centres of the Prophet, secret consciousness, heart and soul, through love, ref-
lects on the inner centres of the novice, and allow God’s light to illuminate
them. The understanding of Hüdâyî in his text on love offers a restrictive pic-
ture of the inner centres. While he mentions first secret consciousness, heart
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and soul, he then describes the level of the human being as people of the so-
ul, of the heart and of the spirit. The first ones are dominated by their appeti-
tes, the second ones are submitted to the fear of God and follow the right path,
while only the third level, the people of the spirit are called the people of lo-
ve and desire45. 

While dealing with this very special secret of the heart which is love, Hüdâyî
stresses on the sadness of the heart, on his aspiration and wandering for his be-
loved, as it appears so many times in his Divan. In his Jâmi‘ al-fadâ’il, Hüdâyî
mentions a special station inside the heart of the faithful which nobody can re-
ach, and when he turns to this station he finds peace and rest46. We could figu-
re also that the special station that belongs to the heart which is mentioned the-
re is related to this love that is part of heart’s nature.

When dealing with the subtle centres, Hüdâyî uses a scale of six levels which
are slightly different from Üftâde’s presentation which takes use of four levels
(nature, soul, spirit, secret consciousness), from which the heart is separated
and has a special treatment. Hüdâyî’s scale distinguishes between soul (nefs),
heart (kalb), secret consciousness (sirr) spirit (rûh), hidden secret (khafî) and es-
sence (dhât). While the scale used by Üftâde is somehow classical except for this
very special understanding of the situation of the heart, more than of ibn ‘Ara-
bî’s school, Hüdâyî’s scale reminds a lot of the kubrawî master ‘Alâ’ al-Dawla al-
Simnânî (d. 1336) own classification which is: soul (latîfa nafsiyya), heart (latî-
fa qalbiyya), secret consciousness (latîfa sirriyya), spirit (latîfa rûhiyya), hidden
secret (lalîfa khafiyya), centre of the real (latîfa haqqiyya)47.

In a poem presenting this scale, Hüdâyî gives some key to understand his cho-
ice. He says:

Nefse kalbin gâlib olmas› güzel
Hakk’a rûhun tâlib olmas› güzel
S›rr u ahfâ râg›b olmas› güzel
Ko sivây› matlab-› a’lây› gör48

This needs to be confronted to what Hüdâyî says about the levels of invocati-
on as it was already mentioned (in the stage of soul with the tongue, in the sta-
ge of the heart as a presence to God, in the stage of the secret consciousness as
a private address to God, in the stage of the spirit as a contemplation, in the sta-
ge of hidden secret (khafî) as love and union, and in the stage of essence as an-
nihilation and immersion)49. We can then understand that the presentation of
the heart as a twin to the soul is depending on its function as to subdue the so-
ul to the formula of Unity and is interpreted as a fight for domination. This
fight permits that the soul is occupied to fulfil the duties of laws through the
body and that the heart is oriented to the presence of God, which means being
present to its own self. When this domination is obtained the rise of the heart
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through its own skies is therefore interpreted as the rise of the subtle centres in
the direction of God through their own dimension, which are a kind of inner
journey of the heart accomplishing its own presence: the secret consciousness
knows God through private speech, the spirit through inner contemplation, the
hidden secret through love and union, and the essence through annihilation
and immersion. Finally he is conducted to the presence of God which nothing
else than his own presence purified from what is alien to this presence, purifi-
ed from the darkness which has been left away. This presence is manifested as
his own self purified of anything that is alien to God, i.e. from duality, as he
says in a poem:

Bilmeyenler matlab›n a’lâs›n›
Ihtiyâr eyler cihân gavgâs›n›
Nefsini bilen bilir Mevlâs›n›
‘Ârif isen aç gözün merdâne bak50

In his Dîvân, Hüdâyî he multiplies the presentation of a suffering heart seeking
for consolation from God51. The knowledge of God that is gained through the dif-
ferent subtle centres appears finally as functions of the heart itself. The inner re-
verting movement to which the heart is submitted by fate is one of the charac-
teristics of the heart which is the place of sorrow, as well as it is the place of the
sight of God, while it is built and destroyed, as Hüdâyî recalls in a poem:

Yand›r›b pervâneyi sûzân eden  
Bülbül-i flûrîdeyi nâlân eden
Dilleri ma’mûr iken virân eden  
Ayr›l›k âh ayr›l›k vâh ayr›l›k52

Hüdâyî presents thus the way the heart is longing for theophany seeking there
the revelation of the universe of Unity as to reach inner peace and remedy for
his sorrow. Hüdâyî says for instance:
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Yine nûr-› tecellîden
Dil ü cân›m ziyâ ister
Efendi zevk-i küllîden
Seray-› ser safâ ister

Aç›lsa âlem-i vahdet
Dürülse defter-i fürkat
Olub dâim dem-i vuslat
Gönül lûtf ü atâ ister

Tecellî etse cânân›m
Tesellîler bulur cân›m
Inâyet eyle Sultân’›m
Fenâ ehli bekâ ister. 53

But this passionate love and suffering is, according to the classification of invo-
cation, the way the hidden secret deals with God’s knowledge. We can therefo-
re understand that these levels are the levels of heart’s heavens through which
the heart accomplishes its own journey to God until annihilation and immersi-
on in which he finds that he is the essence itself, and can thus be called dhât.
This dhât has in fact a lot to do with Üftâde’s understanding of spiritual realisa-
tion since for him, the complete annihilation of self to self leads to a substituti-
on of existence in which it is the essence that reveals itself to itself instead of
the self to the self, as he says: “When one has annihilated the existence of the
secret consciousness, and there remains not a single trace of it, one is given
another existence, which is raised up by the theophany of the essence.”54.

Let’s conclude by quoting these verses that Hüdâyî writes in his Dîvân remin-
ding of the correspondence of the inner centres that purification achieves thro-
ugh mystical training:

Çünki Hüdâyî mahv ola nefsin ruûneti
Ol kalbe kalb rûha o s›rra uyub gelür55
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Bir fiiirinin Varl›k ve ‹nsan 
Felsefesi Aç›s›ndan Tahlili

P R O F . D R . O S M A N  T Ü R E R
Atatürk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

Osmanl›’n›n yetifltirdi¤i âlim ve sûfîlerden biri olan ve çeflitli alanlarda otuza ya-
k›n eseri bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî (ö.1038/1628)1 müderrislik ve kad›l›k
pâyelerini hak edecek kadar dinî ilimlerde kendini yetifltirmifl bir âlim olman›n
yan›nda, flöhreti ve tesiri günümüze kadar uzanan büyük bir tasavvuf ehli ve kâ-
mil bir mürfliddir. Bir ilim ehli olmakla beraber, daha ziyade tasavvufî kimli¤i
ve mürflidlik vasf› ile flöhret buldu¤u bilinen bir vak›ad›r. Ancak o, tasavvuf yo-
luna girdikten sonra, ilimle meflgul olmay› b›rakmam›fl, va’zlar vermeye, tefsîr
ve hadîs gibi dinî ilimleri okutmaya devam etmifltir. K›sacas› Hüdâyî, ilimle ta-
savvufî yaflant› ve irflâd faaliyetini birlikte yürüten bir ilim ve gönül ehlidir.  
Bu özelli¤inin yan› s›ra, ciddi bir tasavvufî terbiyeden geçerek gönül dünyas›n›
ayd›nlatm›fl bir flahsiyet olarak, pek çok tasavvuf büyü¤ünde görüldü¤ü gibi fli-
ir yazmaktan da geri durmam›fl, duygu ve düflüncelerini zaman zaman fliir diliy-
le ifade etmifltir. Divân edebiyat›na âflina olmas›na ra¤men, fliirlerinde Hoca Ah-
med Yesevî ve Yûnus Emre’nin yolunu takip ederek, tasavvufî halk edebiyat›
alan›nda hikemî, tasavvufî ve ahlâkî konular› ihtiva eden pek çok fliir yazm›flt›r.
Bu fliirlerin büyük ço¤unlu¤u Divân’›nda yer almaktad›r. O tekke flairlerinin ge-
lene¤ine uyarak, fliiri dinî, tasavvufî, ahlâkî bilgileri ö¤retmede ve insanlar› ter-
biye edip Allah yoluna sevk etmede bir vas›ta olarak kullanmak istemifltir.
Hüdâyî, tasavuf kültürünü çok iyi hazmetmifl, tasavvufî düflüncenin incelikleri-
ne hakk›yla vâk›f bir flahsiyet olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu kültüre âflina
olan herkes, onun eserlerini ve fliirlerini okudu¤unda, tasavvuf yolunda çok bü-
yük bir mesafe katetti¤ini ve tasavvufî düflüncenin tüm inceliklerine vâk›f oldu-



¤unu hemen fark edebilir. Bu özelli¤inden olacak ki, dönemindeki Osmanl› me-
flay›h› onu “zaman›n kutbu” olarak gördü¤ü gibi, önde gelen ulemâ ve devlet ri-
cali de büyük bir sayg› göstermifllerdir. O, Ehl-i Sünnet itikad›na ve dinin fler’î
kurallar›na s›k› s›k›ya ba¤l› bir sûfî kimli¤i ortaya koymufl, ibâhî ve ilhâdî görüfl-
lerden fliddetle sak›nm›fl ve mürîdlerini sak›nd›rm›flt›r. 
Hüdâyî, pek çok Osmanl› sûfîsi gibi Vahdet-i Vücûd görüflünü benimsemifltir.
Eserlerinde ve fliirlerinde bu düflünceyi maharetle ortaya koymufltur. Onun fliir-
lerini okuyanlar, ço¤u zaman onlardaki bu derin tasavvuf felsefesini fark etme-
yebilirler. Ancak bu felsefeye biraz aflina olanlar, onun fliirlerindeki derinli¤i ve
muhteva zenginli¤ini hemen fark ederler. Nitekim, onun tarikat›na mensup
meflhur âlim ve mutasavv›f ‹smail Hakk› Bursevî, O’nun Divân’›n› de¤erlendi-
rirken flunlar› söylemekten kendini alamam›flt›r: 
“Cümle hakây›k› onda remz ve cemî’-i esrâr› derc eylemifltir. Bir vechile ki, bu
vâdîde onun fevkinde kelâm-› mevzûn cârî olmak bir ârife mukadder de¤ildir.
Egerçi baz› müddeiyân ol ilâhîler hakk›nda, ‘Onlar duâ-i mahzd›r, yoksa onlar-
da maârif-i hakîk›yye ve ahvâl-i tecelliyât yoktur.’ deyû zu’m ederler. Ve lâkin,
Hak’dan bî-haber olan, böyle makâmda ne desin ki?! Kelimât-› aliyyeye “bakar”
gibi bakar!”2

Biz de bu tebli¤imizde, Hüdâyî’nin gazel tarz›nda yazd›¤› bir ilâhîsini Vahdet-i
Vücûd düflüncesi aç›s›ndan yorumlamaya çal›flaca¤›z. Bu fliir, ilk bak›flta basit
ve s›radan bir manzume gibi görünmekle beraber, bana göre, gerçekte Vahdet-i
Vücûd düflüncesi çerçevesinde koskoca bir varl›k ve insan felsefesini birkaç be-
yitte özetleyen, oldukça derinlikli bir fliirdir. Bundan dolay› olacak ki, Âgâh S›r-
r› Levend, Edebiyat Tarihi Dersleri kitab›nda, Hüdâyî’nin tasavvufî halk ede-
biyat› sahas›ndaki güzel fliirlerine örnek olarak bu fliirini vermifltir.3 O’nun sö-
zünü etti¤imiz fliiri fludur: 

Ezelden aflk ile biz yâne geldik
Hakikat flem’ine pervâne geldik.

Tenezzül eyleyip Vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik.

Geçip fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik.

Fenâ buldu vücûd-› fânî mutlak
B›rakt›k katray› ummâna geldik.

Nemiz ola Hüdâyâ sana lây›k
Hemân bir lutf ile ihsâna geldik.

Umar›z irevüz bâki huzûra
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik.

Geçip âhir bu kesret âleminden
Hüdâyî halvet-i Sultân’a geldik.4
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Bu fliirde Hüdâyî, insan›n varl›k sahnesine ç›k›fl maceras›n›, niçin ve nas›l ya-
rat›ld›¤›n›, nereden geldi¤ini ve dönüflünün nereye olaca¤›n›, sûfiyane bir
yaklafl›mla gâyet veciz bir flekilde dile getirmektedir. Ancak bu hususun iyi
anlafl›labilmesi için, Hüdâyî’nin de benimsemifl oldu¤u Vahdet-i Vücûd dü-
flüncesine5 göre Allah-varl›k-insan iliflkisinin nas›l kuruldu¤unu, bu çerçeve-
de insan›n varl›k aleminde nas›l bir konuma ve misyona sahip oldu¤unu ana
hatlar›yla da olsa izah etmek gerekmektedir. Son derece genifl ve bir o kadar
da girift oldu¤u erbab›nca malum olan bu konunun özü ve özeti flu flekilde-
dir: 
Muhyiddîn ‹bn-i Arabî (ö.638/1240) taraf›ndan sistemlefltirilen ve tüm Tasavvuf
dünyas›nda oldu¤u gibi, Osmanl› sûfîlerince de büyük çapta kabul gören Vah-
det-i Vücûd düflüncesine göre, “varl›k” (vücûd) birdir, o da Cenâb-› Hakk’›n var-
l›¤›d›r. Mükevvenât alemindeki tüm varl›klar O’nun s›fatlar›n›n birer tecellîsi
olup, Mutlak Varl›k’›n taayyün ve tezahüründen ibarettir. Bu düflünceye göre,
Allah Teâlâ’n›n kendine özgü (sübjektif) bir “zât”› vard›r ki, O bu yönüyle ken-
di kendine kâimdir, vâcibdir ve kadîmdir; artma, bölünme ve de¤iflme kabul et-
mez; fleklî sureti yoktur, onun için “tecellî” söz konusu olmay›p, “mutlak mü-
nezzeh” durumundad›r. O’nun bu yönü, Mutlak Vücûd, Zât-› Hüviyyet, Mutlak
‘Amâ, Mutlak Gayb gibi tabirlerle ifade edilir ki, her türlü izah ve tariften vares-
tedir. Yüce Allah’›n bir de “tecellî” ve “taayyün”e konu olan (objektif) ve mükev-
venâtla iliflkili yönü vard›r ki, O’nun tüm s›fat, isim ve fiilleri bu yönüyle alâka-
l› olup, onlarla her an tecellî etmektedir. Kâinattaki her türlü olufl O’nun bu yö-
nüyle alâkal›d›r. “O her an baflka bir fle’ndedir.”6 âyet-i kerîmesi buna iflaret et-
mektedir. fiu halde Allah “zât”› itibariyle yegane varl›kt›r ve tüm mevcûdat›n
“hakîkat”ini oluflturmaktad›r. O’nun zât› d›fl›ndaki tüm varl›klar, bizatihî kâim
varl›klar olmay›p, Zât-› ‹lâhî’nin s›fat ve isimleriyle kendini zâhirde aç›¤a vur-
mas›ndan ibarettir. Hakikî varl›k (vücûd) Allah’a ait ve tek olup, di¤er varl›klar
O’nun tezahüründen ibarettir. O halde Allah, “zât”› itibariyle Hak ve tek, tecel-
lî ve taayyünât› itibariyle mükevvenât ve çokluktur. Bir baflka ifadeyle, Hak âle-
min bât›n› ve özü (“ayn”›), âlem ise Hakk’›n zâhiri durumundad›r.
Vahdet-i Vücûd’a göre, Allah’›n “zât”› ile varl›k alemi aras›ndaki bu iliflki, konu-
yu izaha çal›flan sûfîlere göre say› ve isimlendirme fark›na rastlanmakla birlik-
te, “merâtib-i vücûd” (varl›k mertebeleri) ad› alt›nda farkl› mertebelerle izah
edilmektedir. En yayg›n izah tarz›na göre, “merâtib-i nüzûl” (inifl mertebeleri),
“seyr-i nüzûlî” (inifl seyri) veya “tenezzülât-› seb’a” (yedi inifl mertebesi) ad› al-
t›nda bu konu k›saca flu flekilde aç›klanmaktad›r: 

1. Lâ taayyün mertebesi: Cenâb-› Hakk’›n sübjektif yönü diyebilece¤imiz
“zât”›n› oluflturan bu mertebe, asla bilinemez. Onun için, Mutlak Gayb, Mutlak
‘Amâ, Ehadiyyet, Zât-› ‹lâhiyye, Vücûd-› Mahz, Gayblar›n Gayb› gibi tabirlerle
ifade edilir. Cenâb-› Hak bu mertebede her türlü s›fat, isim ve olufltan münez-
zehtir. Bütün bunlar Zât-› Ulûhiyyet’te yok olmufltur. Bu mertebede bir tecellî-
den de söz edilemez. Ancak, Yüce Allah zâtî kemâlinin bilinmesinden hofllan-
maktad›r. ‹flte O’ndaki bu bilinme arzusu, di¤er bütün varl›k mertebelerinin var
olufl sebebini oluflturmaktad›r. Nitekim bir kudsî hadîste, “Ben gizli bir hazîne
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idim; bilinmekten hoflland›m, bilinmek için mahlûkât› yaratt›m.”7 buyurulmufl-
tur. 
2. ‹lk taayyün mertebesi: Bu mertebe, Zât-› ‹lâhî’nin varl›k sahas›nda kendini
›zhâr etme yönünde ilk harekete geçifl mertebesidir. Allah Teâlâ bu mertebede
Zât’›n›, s›fatlar›n›, isimlerini ve bütün mevcûdât›, icmâlî olarak bilir. Bu merte-
be “olufl”un ilk merhalesini teflkil eder. Bu mertebeye, Vahdet, Mutlak Vahdet,
Mutlak ‹lim ve Hakîkat-› Muhammediyye gibi isimler verilir. Cenab-› Hak bu
mertebede “Allah” ism-i câmi’i ile isimlenmifltir. Bu ve bundan sonraki merte-
beler, mükevvenât alemiyle alâkal› oldu¤u için, Allah Teâlâ’n›n objektif yönünü
alâkadar etmektedir. Yani O’nun sübjektif yönünü oluflturan “zât”›yla de¤il, s›-
fat, isim ve fiilleriyle ilgilidir.

3. ‹kinci taayyün mertebesi: Cenâb-› Hakk’›n, Zât’›n›, s›fatlar›n›, isimlerini ve
mevcûdât› tafsîlî olarak bilmesinin söz konusu oldu¤u bu mertebe ise, Vâhidiy-
yet, A’yân-› Sâbite ve Hakîkat-› ‹nsâniyye diye adland›r›lm›flt›r. Bu mertebe,
mümkün varl›klar›n kayna¤›, hakîkati ve dayana¤›d›r. 

4. Ruhlar âlemi mertebesi: Ruhlar âlemini oluflturan bu mertebede, her bir ruh
kendi kayna¤› olan Cenâb-› Hakk’›, kendini ve kendi mislini bilir.

5. Misâl âlemi mertebesi: Bu mertebe, bölünme ve parçalanman›n söz konusu
olmad›¤› latîf mürekkeb eflyâ mertebesidir. Bu safhada, ruhlar âleminde bulu-
nan her bir ferdin cisimler aleminde bürünece¤i sûret teflekkül eder. Bu merte-
beye “hayâl âlemi” de denir.

6. fiehâdet âlemi mertebesi: Bu mertebe ise, parçalanma ve bölünmenin söz ko-
nusu oldu¤u kesîf cisimler alemini teflkil eder. Duyularla alg›lanabilen mahsû-
sât, mükevvenât ve kesret alemini oluflturur. 
Bu alt› mertebeyi, yukar›dan afla¤›ya “lâhût âlemi” (1.ye mukabil), “ceberût âle-
mi” (2. ve 3.ye mukabil), “melekût âlemi” (4. ve 5.ye mukabil) ve “nâsût âlemi”
(6.ya mukabil) ad›yla dörde indirerek izah edenler de vard›r. 
Buraya kadar s›ralad›¤›m›z bütün bu mertebelerde, bir önceki bir sonrakinin
bât›n›n› ve hakîkatini, bir sonraki de bir öncekinin zâhirini ve aç›l›m›n› olufl-
turma tarz›nda bir iliflki söz konusudur. Dolay›s›yla, tüm bu mertebelerin bâ-
t›n›n› ve hakîkatini Zât-› ‹lâhî oluflturmaktad›r. fiehâdet âlemi de denilen ci-
simler âlemi ise, bütün bu varl›k mertebelerinin zâhirini ve görüntüsünü tefl-
kil eder. Hüdâyî’nin de dedi¤i gibi, “Hak olmasayd› halk olmazd›; halk olma-
sayd› Hak zâhir olmazd›.”8 fieyh Gâlib de flu beytiyle bu hususu dile getirmek-
tedir: 

“Hep sûrete girdi s›rr-› vahdet
Ma’nâ-y› kadîm buldu sûret.”

Ayr›ca, bu mertebeler bafltan sona do¤ru, vahdetten kesrete, lâhûttan nâsûta, ulvî-
den süflîye, bât›ndan zâhire ve mânâdan maddeye do¤ru bir geçifli, daha do¤rusu
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bir “inifl”i (nüzûl, tenezzül) ihtiva ederler. Bu durumda, varl›k mertebelerinin en
afla¤› ve en süflîsi, içinde bulundu¤umuz madde ve kesret âlemi olmaktad›r. 

“Her mertebede çün vücûd eder hükm-i dîger,
Pes h›fz-› merâtib itmesem z›ndîk›m.”9

7. Mertebe-i câmi’a, yani insan mertebesi: ‹nsan denen varl›k ise, yarat›l›fl özel-
likleri itibariyle bütün bu mertebeleri kendinde toplayan, nev’-i flahs›na münha-
s›r müstesna bir varl›k konumundad›r. Onun için bu mertebeye “mertebe-i câ-
mi’a” denilmifltir. ‹nsan, bedeni ile flehâdet âlemini, rûhu ile de di¤er maddî ol-
mayan varl›k mertebelerini kendinde bar›nd›rmaktad›r. 

“Hoflca bak zât›na kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.” (fieyh Gâlib)

Ne var ki, insan bütün bu mertebelerden geçerek kendini madde âleminin için-
de buldu¤unda, asl›ndan ve hakîkatinden, yani Cenâb-› Hak’tan uzak düflmüfl ve
madde âleminin k›skac› alt›na girmifl olmaktad›r.  

‹flte bu noktada insan, üzerinde tafl›d›¤› ve Kur’ân-› Kerîm’de beyan edilen “emâ-
net”10 ile “nefha-i ilâhî”nin11, “bezm-i elest”te Allah’a verilen sözün12, “halîfe”lik
vasf›n›n13 ve Cenâb-› Hakk’›n ona bahfletmifl oldu¤u “güzel yarat›l›fl”14 ve kabi-
liyetlerin fark›na var›p, onlar›n gere¤ini yerine getirme göreviyle bafl baflad›r. ‹n-
san›n bu yönde harekete geçerek, madde aleminin k›skac›ndan kendini kurta-
r›p, buna paralel olarak, Allah’a yönelmek suretiyle, içinde bar›nd›rd›¤›, ancak
kuvveden fiile geçmemifl olan manevî kabiliyet ve duyular›n› (“letâif-i rûhâni-
ye”sini) harekete geçirmek suretiyle, süflîlikten ulviyyete ve kesretten vahdete
do¤ru ruhsal bir yolculuk (seyir) gerçeklefltirmifl olacakt›r. ‹nsan›n yarat›l›fl›n›n
as›l amaç ve hikmeti de, bu rûhî ve manevî yolculu¤u  gerçeklefltirmek suretiy-
le Cenâb-› Hakk’› yakînî anlamda idrak edip tan›mak ve O’na vâs›l olmakt›r. Ni-
tekim Kur’ân-› Kerîm’de, “Cinleri ve insanlar› ancak bana kulluk etsinler diye
yaratt›m.”15 buyurulmufltur. Böylece, Yüce Allah’›n sözü edilen varl›k mertebe-
lerini yaratmas›ndaki “bilinme” amac› gerçekleflmifl olacakt›r. 

Bütün bunlardan anlafl›l›yor ki, Cenab-› Hakk insan›n d›fl›ndaki bütün mevcû-
dât› insan için, insan› da kendisi için, yani kendisinin bilinmesi için yaratm›fl-
t›r. Aç›kças›, insan Allah’›n nazar›nda “gâye varl›k”t›r. ‹nsans›n bütün bu varl›k
mertebelerinden geçerek madde aleminde kendini bulmas› ve yarat›l›fl amac›n›
gerçeklefltirmek için türlü s›k›nt›lara katlanarak bir imtihan vermifl olmas›nda
da elbette nice hikmetler gizlidir. Bu dünya, insano¤lunun çeflitli terbiye süreç-
lerinden geçerek, piflip olgunlaflt›¤› bir dergâh ve çilehâne durumundad›r. K›sa-
cas›, insan›n insanl›¤›n› gerçeklefltirmesi, ancak dünyada söz konusu olmakta-
d›r. 

‹nsan›n Allah’a vuslat istikametinde katetti¤i bu manevî ve ruhsal yolculu¤un
tasavvuf literatüründeki ad› ise “seyr-i urûcî”(yükselifl seyri)dir. Biraz önce
anlatt›¤›m›z varl›¤›n ortaya ç›k›fl mertebeleri ise “seyr-i nüzûlî” (inifl seyri) ola-
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rak adland›r›lmaktad›r. ‹nsan›n ruh dünyas›nda gerçekleflen bu yükselifl sey-
rinin de çeflitli basamaklar› vard›r. Bu basamaklar da “merâtib-i nefs” (nefis
mertebeleri) tabiriyle ifade edilir ve insan nefsi bu basamaklar› geçtikçe, afla-
¤›dan yukar›ya s›ras›yla “emmâre”, “levvâme”, “mülhime”, “mutmainne”, “râ-
z›ye”, “marz›yye” ve “kâmile” vasf›n› kazan›r. Yine bu basamaklar geçildikçe,
insan›n rûhânî latîfeleri olan “sadr”, “kalb”, “rûh”, “s›r”, s›rru’s-s›r”, “hafî” ve
“ahfâ”, tedrîcen ve s›ras›yla aktif hale gelerek, manevî flahsiyeti geliflir, basîre-
ti aç›l›r ve Cenâb-› Hakk’› “hakka’l-yakîn” düzeyinde tan›ma imkân›na kavu-
flur. Böylece insan “ma’rifet” denilen ledünnî ilmi elde ederek Hakk’› tan›m›fl
ve kendi asl›n› ve menfleini oluflturan Allah’a vas›l olmufl olur. Bu mertebeye
ulaflan bahtiyarlara, Tasavvuf literatüründe “insân-› kâmil” denir. Bu kavra-
m›n befleriyet alemindeki tek ve gerçek temsilcisi ise Hz. Muhammed (s.a.v.)
olup, di¤er peygamberler, velîler ve kâmil zatlar ise O’nun temsilcileri konu-
mundad›rlar. Tüm varl›k alemi her ne kadar ilâhî s›fatlar›n tecellîsi durumun-
da ise de, bu tecellînin kâmil anlamda tahakkuku, insân-› kâmillerde ve hâs-
saten Hz. Muhammed’de söz konusudur. ‹flte bundan dolay›, hadîs-i kudsîde
“(Ey Rasûlüm) sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m!”16 buyurulmufltur. Azîz
Mahmud Hüdâyî de, 

“Âyînedir bu âlem her fley Hak ile kâim,
Mir’ât-› Muhammed’den Allah görünür dâim.” 

derken bu gerçe¤e iflaret etmifltir. 

“Muhabbetten Muhammed oldu hâs›l
Muhammed’siz muhabbetten ne hâs›l!” 

beyti de bu anlamda söylenmifl oldukça vecîz bir sözdür.17

‹flte A. M. Hüdâyî’nin söz konusu fliirine, k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z bu var-
l›k ve insan felsefesi zaviyesinden bak›ld›¤›nda, O’nun nas›l felsefî derinli¤e sa-
hip bir fliir oldu¤u daha iyi fark edilecektir. fiimdi onu bu aç›dan tahlil etmeye
çal›flal›m. Ne diyordu Hüdâyî? 

Ezelden aflk ile biz yâne geldik
Hakîkat flem’ine pervâne geldik.

derken, âdeta tüm insanlara tercüman olarak, “zât-› ezelî” aleminden, o sözü
edilen ilahî “muhabbet”in gere¤i olarak, bu varl›k alemine, ayr›l›k atefliyle yan›p
tutuflmaya, böylece piflip olgunlaflmaya geldi¤ini; o yüzden bu âlemde, ilahî ha-
kikat mumunun ›fl›¤›na, yan›p mahvolma pahas›na kendini atan kelebek konu-
munda oldu¤unu dile getirmektedir. Yani, aflk s›rr›yla bu âleme geldi¤i gibi, bu-
rada da as›l amac›n›n, pervane misali Hakikat’e ulaflmak u¤runa aflk atefliyle ya-
narak “fenâ fillâh”a ermek oldu¤unu anlatmak istemektedir. Bilindi¤i üzere,
Mevlânâ da Mesnevî’sinin ilk beyitlerinde “ney” motifiyle ayn› ayr›l›k temas›n›
iflleyerek, insan›n aslî vatan›na (Allah’a) duydu¤u özlemi  ve oraya kavuflma u¤-
runa dünyada çekti¤i çileleri anlat›r. 



Tenezzül eyleyip Vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik. 

beytinde ise,  as›l menfleinin, varl›k mertebelerinin ikincisini, ilâhî tecellîlerin
ise ilk aflamas›n› teflkil eden ve Vahdet ad› verilen “ilk taayyün mertebesi” oldu-
¤unu; o yüce mertebeden, “nüzûl mertebeleri” denilen varl›k mertebelerinden
geçerek, “kesret âlemi” denilen bu maddî varl›klar alemine indi¤ini; ancak bu-
rada da kal›c› olmad›¤›n›, belli bir süre oyaland›ktan sonra, geldi¤i yere geri dö-
nece¤ini dile getirmektedir. Dikkât edilirse, flairin bu iki beyitte kulland›¤›
“ezel”, “aflk”, “yanmak” “hakîkat”, “flem’” (mum) “pervane” (kelebek), “tenez-
zül”, “vahdet”, “kesret” ve “seyrân” kelimeleri, rast gele seçilmifl kelimeler olma-
y›p, bunlar›n her biri yukar›da anlat›lan varl›k felsefesinde anahtar kavramlar
durumundad›r. Onun için flair bu kelimeleri bilinçli olarak özellikle kullanmak-
tad›r. 

Geçip fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik. 

beytiyle de yine, kendi iradesiyle de¤il, Cenâb-› Hakk’›n ilahî ferman› ile bunca
âlemlerden geçerek, nihâyet “insan”l›k alemine ayak bast›¤›n› söyledikten sonra, 

Fenâ buldu vücûd-› fânî mutlak
B›rakt›k katray› ummâna geldik. 

beytiyle, art›k kendisinin varl›k mertebelerinin en süflîsi olan bu madde âlemi-
ne gelmekle, aslî vatan›ndan ayr› düflmüfl ve deryaya nisbetle damla konumun-
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daki bir varl›k haline gelmiflken; i¤reti, hayalî, mecazî ve de¤ersiz olan maddî
varl›¤›ndan geçerek, derya mesabesinde olan Cenâb-› Hakk’›n varl›¤›nda fânî ol-
du¤unu dile getirmektedir. Burada anlat›lmak istenen, insan›n “kemâl” yolunda
gerçeklefltirdi¤i manevî terbiye ve ruhsal yolculu¤un iki temel aflamas›n›n ilki
olan “fenâ fillâh” mertebesidir. Bu mertebeyi “bakâ billâh” mertebesi takip ede-
cektir. Hüdâyî bu beyitte, “fenâ fillâh” makam›na ulaflm›fl oldu¤unu aç›kça ifa-
de etmifl olmaktad›r. Ancak O, tevazuyu elden b›rakmayarak, bu makama ulafl-
mada kendisine bir pay ç›karmamakta, sahip oldu¤u fleylerin hiç birini kendine
izafe etmemekte, o makama tamamen Cenâb-› Hakk’›n lütuf ve ihsan› sayesinde
ulaflt›¤›n› ifade ve itiraf etmektedir. Bilindi¤i gibi, özellikle manevî terakkînin
bu ilk aflamas›nda kulun “kesb”inin, cehd ve gayretinin de rolü oldu¤u kabul
edilse bile, kâmil zatlar “tevhîd-i ef’âl” inanc›n›n bir gere¤i olarak, insan da da-
hil varl›k alemindeki her olay›n arka plân›nda “fâil-i mutlak” olan Allah’› görür-
ler ve bu dünyada yapt›klar› her fleyin gerçek fâili olarak O’nu kabul ederler. fia-
irin dedi¤i gibi: 

“Hâl›k’›nd›r her ifller, kul eliyle ifllenir,
Mevlâ murâd etmezse, sanma yaprak depreflir.”

Hüdâyî de bu hususun bilincinde bir zat olarak, sahip oldu¤u mazhariyetlerde
kendine bir pay ç›karmaz ve onlar› Hak Teâlâ’n›n lütuf ve ihsan›na hamleder.
Onun için, 

Nemiz ola Hüdâyâ sana lây›k
Hemân bir lutf ile ihsâna geldik. 

diyerek, bu duygusunu dile getirmektedir. Burada, ayn› zamanda her an için Ce-
nâb-› Hakk’›n lütfuna muhtaç oldu¤unu beyan ederek, bu hususta O’na duâ ve
niyazda bulunmufl olmaktad›r. 

fiiirin devam›nda,  nas›l ki Allah Teâlâ’n›n lütuf ve ihsan› sayesinde fânî varl›k-
tan geçip “fenâ fillâh” mertebesini elde ettiyse, 

Umar›z irevüz bâki huzûra
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik. 

demek suretiyle, yine O’na iltica ederek huzûr-› ilahîsine gelip, lütuf ve ihsan›y-
la, O’nun yüce huzurunda O’nunla bâkî olmay›, yani “kemâl” yolculu¤unun
ikinci ve son aflamas› olan “bakâ billâh” mertebesine ulaflmay› temenni etti¤ini
ifade etmektedir. 

Nihâyet son beyitte, adeta bu duâ ve temennîsinin kabul edilmifl oldu¤unu söy-
lercesine,

Geçip âhir bu kesret âleminden
Hüdâyî halvet-i Sultân’a geldik.
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diyerek, yukar›da anlat›lan “seyr-i urûcî”(yükselifl seyri)nin aflamalar›n› tümüy-
le katedip, nihâyet kesret aleminin k›skac›ndan kurtuldu¤unu ve hakikî “varl›k
sultan›” olan Yüce Allah’a vâs›l olup, adeta O’nunla halvete girdi¤ini dile getir-
mektedir ki, burada da “bakâ billâh” mertebesine vas›l oldu¤unu ifade etmifl ol-
maktad›r. 

Tasavvufî düflüncede, insan›n rûhî terbiyesinde ulaflm›fl oldu¤u “bakâ billâh”
mertebesi, “cem’”, “cem’u’l-cem’”, “hazretü’l-cem’” ve “makâm-› irflâd” gibi kav-
ramlarla da ifade edilir ve bu kavramlar, tasavvufî terbiyede ulafl›labilen en yük-
sek mertebeye iflaret eder. Bu mertebeye ulaflm›fl olanlara da, “insân-› kâmil” ve-
ya “mürflid-i kâmil” denir. 

Bu fliirin yedi beyitten oluflmas› ile, gerek “nüzûl”(inifl) ve gerekse “urûc” (yük-
selifl) mertebelerinin yedifler basamakla izah edilmesi aras›nda bilinçli bir irti-
bat kuruldu¤u da ihtimal dahilindedir.

‹flte Azîz Mahmud Hüdâyî bu güzel fliirinde, varl›k âlemine nereden ve nas›l
geldi¤ini ve niçin var edildi¤ini ifade ettikten sonra, Allah Teâlâ’n›n lütuf ve
ihsan› sayesinde rûhî terbiyesini gerçeklefltirerek, bu maddî ve süflî alemin
k›skac›ndan kendini kurtard›¤›n›; yükselifl makamlar›n› birer birer geçerek,
“fenâ fillâh” ve “bakâ billâh” mertebelerini elde edip “vuslat-› ilâhî”ye mahzar
oldu¤unu, gâyet basit ve sade ifadelerle vecîz bir flekilde dile getirmifl olmak-
tad›r. O bu fliirinde, bir taraftan kendi “varl›k” ve “vuslat” maceras›n› anlat›r-
ken, ayn› zamanda tasavvuf ehlinin “varl›k” ve “insan” telakkîleriyle, insan›n
dünyaya gelifl sebebi ve oradaki gerçek misyonu hakk›ndaki temel görüfllerini
de, büyük bir ustal›kla k›saca anlatm›fl olmaktad›r. Bu da O’nun, nice insanla-
r› terbiye etmifl kâmil bir mürflid olman›n yan›nda, tasavvufî düflünce ve fel-
sefenin tüm inceliklerine hakk›yla vâk›f bir düflünce adam› oldu¤unu aç›kça
göstermektedir. 
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Tecellyât ‹simli
Eseri Ve Tasavvufta Ruhî Tecrübelerin 
Aktar›lmas› Gelene¤i

D O Ç . D R . N E C D E T  T O S U N
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi 

Girifl:

Tasavvuf literatüründe “tecellî” iki anlamda kullan›lmaktad›r. Birincisi “Al-
lah’›n farkl› yollarla varl›¤›n› göstermesi ve izhâr etmesi”; ikincisi ise “sûfînin
kalbine gaybdan baz› bilgilerin gelmesi” anlam›ndad›r. Hüdâyî’nin Tecelliyât
isimli eseri, ikinci anlamdaki tecellîleri konu edinmifltir. Bu eserde Hüdâyî
1011-1018 (1602-1609) y›llar› aras›nda, ço¤unlukla uyan›k halde iken bir ken-
dinden geçme esnâs›nda yaflad›¤› mistik deneyimleri (ruhî tecrübeleri) kaydet-
mifltir. Bu deneyimler: a) Gâibden ses duyma, b) Baz› fleyler görme, fleklinde iki-
ye ayr›labilir. Yaflanan deneyimler genellikle ruhânî mirâc yapmak, farkl› renk-
lerde nur görmek ya da kendisine hil‘at (elbise, cübbe), tâc veya alt›n k›l›ç gibi
nesnelerin hediye edilmesi fleklindedir. Bu hediyelerden baz›lar›n›n sembolik
anlamlar tafl›d›¤› da muhakkakt›r.
Tasavvuf tarihinde baz› sûfîler mânevî hâllerini ve keflflerini gizlemifl, baz›lar›
ise bunlar› anlatmay› ve yazmay› tercih etmifltir. Hüdâyî yaflad›¤› mânevî hâlle-
ri yazarak Celvetiyye ekolünde “tecellîlerin yaz›lmas›” gelene¤ini bafllatm›fl,
kendisinden sonra bir çok Celvetî mensubu yaflad›klar›n› kaleme alm›flt›r. Hü-
dâyî ile ayn› as›rda Hindistan’da yaflayan ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Sirhindî de
tasavvuf yolunda yaflad›¤› hâlleri eserlerinde geniflçe anlatm›fl, kendisinden
sonra onun yolunu izleyen bir çok Müceddidî mensubu bu gelene¤i sürdürerek
mânevî hâllerini kayda geçirmifltir.
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Tasavvuf literatüründe önemli bir yeri olan “Tecelliyât” türü eserler sâdece ta-
savvuf araflt›rmac›lar› için de¤il, ayn› zamanda din psikolojisi ve parapsikoloji
sahalar›nda araflt›rma yapanlara da önemli malzemeler sunacak niteliktedir. Ay-
r›ca tasavvufî düflüncenin oluflum ve gelifliminde sûfîlerin tecellî yoluyla edin-
dikleri bilgilerin önemli bir rol oynad›¤› muhakkakt›r.

Tecellî Kavram›:

Sözlükte “tecellî” hem belirme, görünme, ortaya ç›kma, hem de belirti ve görün-
tü anlam›na gelir. Tecellî kavram› tasavvufî eserlerde bazan “Allah’›n Zât veya
s›fatlar› ile belirmesi, kullar›na görünmesi ve varl›¤›n› izhâr etmesi” anlam›nda,
bazan da “sâlikin gönlüne gaybdan ses veya görüntü yoluyla bilgilerin gelmesi”
anlamda kullan›lm›flt›r. Tasavvufun ilk dönemlerinde yaz›lan klasik eserlerde
sâlike bilgi getiren tecellîleri ifâde etmek için daha ziyâde levâih, tavâli‘, levâ-
mi‘, ilhâm, hât›r-› Hakk, vârid (ço¤ulu: vâridât), müflâhede ve keflf gibi kavram-
lar kullan›lm›flt›r. Zamanla tecellî (ço¤ulu: tecelliyât) kavram›n›n da bunlara ek-
lendi¤i anlafl›lmaktad›r. “Keflf” dendi¤inde daha ziyâde görüntü, “ilhâm” dendi-
¤inde ise daha çok ses ya da gönle do¤ma yoluyla gelen bilgiler kastedilmekte-
dir. 

Tecellîlerin (Rûhî Tecrübelerin) Yaz›ya Aktar›lmas›:

‹lk as›rlarda sûfîlerin, keflf ve ilhâm gibi rûhî tecrübelerini kaleme almaktan ka-
ç›nd›klar› görülmektedir. Bu dönemde baz› sûfîler havât›r konusuna temâs et-
mifl ancak genel bilgiler vermekle ve tehlikeli havât›ra karfl› mürîdleri uyarmak-
la yetinmifllerdir. Onlar, mânevî hâlleri ve tecellîleri yazman›n gösterifl ve riyâ
olaca¤›n› düflünerek bunu yapmaktan kaç›nm›fl olmal›d›rlar. Ancak hicrî VI.
yüzy›ldan sonra baz› sûfîler rûhî tecrübelerini ciddî manâda kaleme almaya bafl-
lam›fllard›r. Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) el-Munk›zü mine’d-dalâl isimli eserinde az
da olsa  izleri görülmeye bafllanan bu gelenek, Rûzbihân Baklî’nin (ö. 606/1209)
Keflfü’l-esrâr’› ve Necmeddîn Kübrâ’n›n (ö. 618/1221) Fevâihu’l-cemâl ve fevâti-
hu’l-celâl isimli eseriyle ilk güzel örneklerini vermifltir1. 
Necmeddîn Kübrâ seher vakti halvette zikir ile meflgûlken meleklerin tesbîh ve
isti¤fâr›n› iflitti¤ini nakleder.2 Yine birgün gaybet hâline girip kendinden geçti¤i-
ni, sonra yükselip do¤an bir güneflin önüne getirildi¤ini ve günefle yaklaflt›¤›n›
ifâde eder3. Kübrâ, zikirde isti¤râk hâline ulafl›nca, mevcûdât›n her zerresinden
borazan, davul sesi ve su fl›r›lt›s› gibi zikir sesleri duydu¤unu da kaydetmifltir4. 

Necmeddîn Kübrâ ile ayn› as›rda yaflayan fiihâbeddîn Sühreverdî (ö. 632/1234)
Avârifu’l-ma‘ârif isimli eserinde kendi ulaflt›¤› tecellîlere pek yer vermemifl ise
de, keflf ve ilhâm›n anlafl›lmas› ve yorumlanmas› yolunda önemli bilgiler aktar-
m›flt›r. fiu flözler ona âittir: “Keflf, bazan görerek, bazan da duyarak olur. Bazan
içten duyar, bazan da d›flar›dan ve hâtiften bir nidâ olarak iflitir”5. “Bazan bu
mükâflefelerden hiçbirine sâhip olmayan kimse, bunlar›n üstünde bir mevki el-
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de eder. Çünkü bu tür mükâflefelerin hepsi yakîn duygusunu takviye içindir.
Hâlis yakîn duygusunu elde edenin böyle fleylere ihtiyâc› kalmaz”6. Sühreverdî,
duyulan her sesin veya gönle do¤an her bilginin do¤ru olmayabilece¤i söyleyip
havât›r› alt› k›sma ay›rm›flt›r: 1. Nefsten gelen havât›r (hevâcis), 2. Hakk’tan ge-
len havât›r, 3. fieytan’dan gelen havât›r (visvâs), 4. Melekten gelen havât›r (il-
hâm), 5. Akl›n havât›r›, 6. Yakîn havât›r›7.
Sûfîlerin yaflad›¤› rûhî tecrübelerden biri de mânevî mi‘râcd›r. Seyr u sülûk, in-
san›n varl›k mertebelerindeki seyahati olup bir yükselifl (urûc) ve iniflten (nü-
zûl) oluflur. Tasavvufî eserlerdeki “yükselifl” ve “inifl” tâbirleri esâsen mecâzîdir.
Zîrâ Allah, yönden ve mekândan münezzehtir. Terminoloji darl›¤›ndan dolay›
bunlar kullan›lagelmifltir. Birçok sûfî kendi rûhî mi‘râc› ve bu mi‘râc esnâs›nda-
ki müflâhedeleri hakk›nda az ya da çok bilgi vermifltir. Bâyezîd Bistâmî (ö.
234/848), Senâî Gaznevî (ö. 525/1131), Ferîdeddîn Attâr (ö. 618/1221), ‹bnü’l-
Arabî (ö. 638/1240), Alâüddevle Simnânî (ö. 736/1336) ve ‹mâm-› Rabbânî laka-
b›yla bilinen Ahmed Sirhindî (ö. 1034/1624) bunlardand›r8. 
Sûfîler tecellîlere ço¤unlukla, rûhun hassaslaflt›¤› ortamlarda, halvet ve erbaîn
ad› verilen inzivâ dönemleri ile zikir ve günlük evrâd› icrâ ederken ulaflm›fl ise-
ler de, esâsen bunun muayyen bir vakti yoktur. 
Baz› sûfîler nâil olduklar› tecellîleri yazmaktan kaç›nm›fl ise de, baz›lar›, mürîd-
leri teflvik ve tahdîs-i ni‘met için bunlar› kaleme alm›flt›r. Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin Tecelliyât isimli eseri de ilhâm ve keflf yoluyla gelen bilgileri ihtivâ etmek-
te olup, tecellîyât türü eserlerin en güzel örneklerinden biridir.

Hüdâyî’nin Tecelliyât’›:

Hüdâyî’nin Tecelliyât isimli eseri Arapça’d›r. Bu Arapça eser henüz yay›nlanma-
m›fl olup kütüphânelerde birçok yazma nüshalar› vard›r9. ‹smâil Hakk› Burse-
vî’ye göre, Hüdâyî bu eserini vefât›na kadar gizlemifl, vefât›ndan sonra mürîdle-
ri taraf›ndan bulunup ço¤alt›lm›flt›r10. Eser, Osmanl› döneminde Türkçe’ye çev-
rilmifl ise de, bu tercüme yazma hâlindedir, henüz neflredilmemifltir11. Tercüme-
yi yapan kiflinin, Hüdâyî’nin mürîdlerinden olup onun baz› eserlerini tercüme
eden Mehmed Muizzüddîn Celvetî (ö. 1033/1623’ten sonra) oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r12. Tecelliyât’› aç›klay›c› mâhiyette iki ayr› flerh yap›lm›flt›r. Birisi Celvetiy-
ye’den Hasan b. Abdurrahîm Aksarâyî R›zâî’nin Tecelliyât-› Hüdâyî’nin Nazmen
fierhi ismini tafl›yan eseri olup Türkçe’dir13. Di¤eri Abdülganî Nâblusî’nin (ö.
1143/1731) Leme‘âtü’l-berk›’n-necdî flerhu Tecelliyât› Mahmud Efendî isimli ese-
ridir ve Arapça’d›r14. Bu flerhler de henüz yazma hâlindedir. 
Azîz Mahmud Hüdâyî Tecelliyât isimli eserinde kalbine do¤an ilhamlar›, gâib-
den duydu¤u sesleri ve kalp gözüyle gördü¤ü olaylar› (müflâhedeleri) ay, gün ve
sene  belirterek kaydetmifltir. Hüdâyî, gördü¤ü rüyalar› Vâk›‘ât isimli eserinde
kaydetmifl, Tecelliyât’ta ise ço¤unlukla uyan›k iken nâil oldu¤u ilhâm ve keflfle-
re yer vermifltir. Bu ilhâm ve keflflerden bir k›sm› gâibden ses duymak, bir k›s-
m› da baz› fleyleri görmek fleklindedir. 



Duydu¤u seslere örnek olarak flunlar zikredilebilir:

Hüdâyî, hicrî 1112 senesi Receb ay›nda “Yâ flefîa’l-müznibîn” (Ey günahkârlar›n
flefâatçisi!) diye bir nidâ duymufltur15. Muharrem’in 9. günü kendisine iflâret
edilerek: “Bu zamân›n kutbü’l-âfâk› bunlard›r” diye hitâb edilmifltir. fia‘bân ay›-
n›n 6. günü kendisine: “Hak Teâlâ sana selâm eyledi” diye hitâb gelmifltir16. Zil-
hicce’nin 11. günü: “Eleysallâhü bi kâfin abdeh, kulumuzun bütün ifllerine biz
kifâyet edip her hâlini gözetiriz” diye nidâ gelmifltir17. Muharrem’in 23. günü
flöyle bir hitâb gelmifltir: “Kiflinin zâhirini ›slâha çal›flmas› Hz. Mûsâ’n›n yolu-
dur, bât›n›n› ›slâha çal›flmas› Hz. Îsâ’n›n yoludur. Her iki yönünü de ›slâh için
çal›flmas› Hz. Muhammed’in yoludur”18. Zilka‘de’nin 19. günü flu nidâ gelmifl-
tir: “Saâdete ulaflmak, zahmet ve meflakkat çekip sabretmekle olur”19.

Kalp gözüyle gördü¤ü olaylardan baz›lar› ise flunlard›r:

A. Bir flahs› görmesi: 
Hüdâyî, 1012 senesi Receb ay›n›n 18’inde Hz. Peygamber’i görmüfl, Peygamber
Efendimiz ona: “Bizim vârisimizsin” buyurmufltur20. Ayn› sene Rabîulevvel’in
29. günü dervifllerle sohbet ederken Hz. Peygamber Hüdâyî’ye görünüp oturdu-
¤u seccâdenin üzerine gelmifltir21. Muharrem’in 24. günü Cuma namaz›n›n son
sünnetini k›larken Bâyezîd Bistâmî’nin genç bir insan sûretinde gelip mecliste
oturdu¤unu görmüfltür22. Cemâziyelûlâ ay›nda Hüdâyî mihrapta otururken ve
dervifller zikrederken kalp gözünden perdeler kalkm›fl, Hz. Peygamber’in maz-
har-› zât-› rabbânî ve câmi-i cemî-i esmâ ve s›fât oldu¤u (yani bütün ilâhî isim
ve s›fatlara sâhip oldu¤u) keflf olunmufltur23. 
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B. Bir nur görmesi: 
fia‘bân ay›n›n bir pazar günü yats› namaz›n›n son sünnetinde kendisini yeflil bir
nûrun kaplad›¤›n› görmüfltür24. 1012 senesi fia‘bân ay›n›n19. Çarflamba günü
akflam ile yats› aras›nda önce siyah bir nur, sonra yeflil bir nur görmüfltür25.
C. Bir hediye almas›: 
Ramazan’›n 29. günü kendisine mânen âlemler kadar genifl bir hal› hediye edilmifl-
tir26. Bir ara dervifllerle tevhîd zikri icrâ ederken Hüdâyî’ye mânen bir hil‘at (cübbe)
giydirilmifltir27. Bir Çarflamba gecesi temcîd vaktinde Hz. Peygamber Hüdâyî’ye bir
tâc giydirmifltir28. Zilhicce’nin 5. günü kendisine lezzetli bir flerbet ikrâm edilmifl-
tir29. Tecelliyât’› flerheden Nâblusî’ye göre bu, tevhîd-i hâlis flerbetidir ve insan› mâ-
sivâ kirleri ile perdelerden temizler. Nitekim âyet-i kerîmede: Rabbleri onlara terte-
miz flerbet içirdi” (el-‹nsân, 76/21) buyurulmufltur30. fia‘bân ay›nda bir cuma günü
toplu zikir esnâs›nda tarîkat ehlinin tâclar› Hüdâyî’ye gösterilmifl ve hangisini iste-
di¤i sorulmufl, o Hz. Peygamber’in tâc›n› yani sar›¤›n› tercih etmifltir31. Rabîulev-
vel’in 29. günü murâkabe esnâs›nda kendisine bir miktar ya¤ getirilmifl ve: “Bu, Hz.
Peygamber’in kulland›¤› ya¤d›r” diye hitâb edilmifltir32. Cemâziyelevvel’in 5. Cuma
günü Hak Teâlâ taraf›ndan Hüdâyî’ye selâmet, saâdet ve fleref cübbesi hediye edil-
mifltir33. Cemâziyelâhire’nin 6. Çarflamba günü alt›n süslemeli olup as›l› duran bir
k›l›ç kendisine hediye edilmifltir34. Nâblusî’ye göre bu k›l›ç, hem Allah Teâlâ hem
de kullar ile iliflkilerde do¤ruluk ve samimiyetin sembolüdür35.  
D. Mânevî mi‘râc yapmas›:
Hüdâyî, bir Pazar gecesi mânevî mi‘râc yapm›fl, Hak Teâlâ ona “Yâ Abdullah”
(Ey Allah’›n kulu) diye hitâb etmifltir36. Cemâziyelâhir’in 22. günü yine rûhânî
mi‘râc yaflam›flt›r37 Zilka‘de’nin 23. günü Hak Teâlâ’ya vâs›l olmufl, sonra kulla-
r› Hakk’a irflâd için geri dönmeye (rucû) izin istemifltir38. 1014 senesi Cemâziye-
lâhir’in 22. günü de rûhânî bir mi‘râc yaflam›flt›r39.

Celvetiyye’de Tecelliyât› Yazma Gelene¤i:

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, tasavvuf yolunda kavufltu¤u tecellîleri bir kitap hâlin-
de derlemifl olmas›, onun tâkipçileri olan baz› Celvetîler için örnek teflkil etmifl
olmal›d›r. Çünkü Hüdâyî’den sonra baflka Celvetiyye mensuplar›n›n da tecellîle-
rini kaleme ald›¤› görülmektedir. Fenâî mahlas›yla fliirler yazan Ehl-i Cennet
Mehmed Efendi’nin (ö. 1075/1664) Tecelliyât40 ve Mustafa Devâtî’nin (ö.
1070/1659) Tuhfetü’s-sûfiyyîn41 gibi eserleri ile ‹smâil Hakk› Bursevî’nin (ö.
1137/1725) Vâridât-› Hakk›yye baflta olmak üzere birçok eseri42, Hüdâyî’den son-
ra Celvetiyye’de tecelliyât› yazman›n âdetâ bir gelenek oldu¤unu îmâ etmektedir. 
Mustafa Devâtî’nin Tuhfetü’s-sûfiyyîn isimli eserinden birkaç örnek verilirse, bu
eserin, Hüdâyî’nin Tecelliyât’› ile konu yönünden benzerli¤i daha iyi anlafl›la-
cakt›r. Devâtî flöyle diyor: “Bir gün tekkemden ç›k›nca bahçedeki tafl parçalar›n›
gördüm. Bahçeyi temizleyen dedeye: Niçin flu bahçeyi bir güzel t›mar eylemez-
sin? dedim. O anda Hak taraf›ndan kalbime flu ilhâm geldi: Ey fülân o¤lu fülân!
D›flar›daki bahçeye bakaca¤›na yürü git vücûdunun bahçesini temizle”43.
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“Bir gün gönlüm Allah’a yönelmifl olarak otururken Lâ ilâhe illallâh dedim. Yer-
den semâya kadar bir direk peydâ oldu. Ey Allâh’›m, bu ne hikmettir? diye sor-
dum. fiöyle bir cevap geldi: Bu direk S›rât Köprüsü gibidir. Bütün uzuvlar›n› zapt
eyleyen, kontrol alt›nda tutan kulum bu budaks›z dire¤e merdivensiz olarak ç›kar.
Yani kelime-i tevhîdi söyleyen kimse dünyada iken S›rât Köprüsü’nü geçer”44.  
“Bir gün gayb âlemine nazar edip Rasûl-i Ekrem Efendimizi gördüm. Fakîre buyur-
dular ki: Ârifler can›m gibidir, âfl›klar o¤lum gibidir, ümmetim de gözüm gibidir”45. 
“Bir gün Lâilâhe illallâh dedim. Nurdan bir deryâ gördüm. Hemen bu deryan›n
içine dald›m. Sonunda büyük bir câmi gördüm. Câminin kap›s›na yaklaflt›m.
Orada bu fakîre bir yay ile üç ok ve bir kitap verdiler. Bunlar nedir? diye sor-
dum. Bu yay Allah Teâlâ’n›n kudret yay›d›r. Bu oklar flerîat, mârifet ve hakîkat-
tir. Bu kitap da bu makâm›n mânâs›n› aç›klar, cevâb›n› ald›m”46.
Celvetiyye’deki tecellîleri kaydetme gelene¤inin bir benzeri de, Hindistan’daki
Nakflbendiyye-Müceddidiyye tarîkat›nda görülmektedir. ‹mâm-› Rabbânî Ah-
med Sirhindî (ö. 1034/1624), tasavvuf yolunda nâil oldu¤u tecellîleri, tahdîs-i
nimet yani Allah’›n bu lütfunu zikretmek ve yeni mürîdlere flevk vermek için
yaz›l› ve sözlü olarak aktarm›flt›r47. Ahmed Sirhindî’nin keflf ve rûhî tecrübele-
rini geniflçe yazmas›, sonraki baz› Müceddidîler için örnek teflkîl etmifl, onlar da
baz› tecrübelerini aktarm›fllard›r. Ahmed Sirhindî’nin o¤lu Muhammed Ma‘sûm
hacca gitti¤inde Hicâz’da nâil oldu¤u ilhâm ve keflfleri anlatm›fl, onun anlatt›k-
lar›n› o¤lu Muhammed Ubeydullah Hasenâtü’l-Haremeyn ad›yla derleyip kitap
hâline getirmifltir48. Ahmed Sirhindî’nin di¤er o¤lu Muhammed Sa‘îd’in Hi-
câz’daki ilhâm ve keflfleri de onun o¤lu Abdülehad Vahdet Sirhindî taraf›ndan
Letâifü’l-Medîne ad›yla derlenmifltir49. fiâh Veliyyullah Dihlevî ise ilhâm ve keflf-
lerini Füyûzu’l-Haremeyn isimli eserinde bizzat kendisi kaleme alm›flt›r50. 
Binâenaleyh, Hüdâyî’den sonra Anadolu’daki Celvetiyye’de görülen tecelliyât›
yazma gelene¤inin bir benzeri, ayn› as›rlarda Hindistan’daki Müceddidiyye eko-
lünde de görülmektedir. 
Netîce olarak, tecelliyât türü eserler, ilâhiyat fakültelerinin tasavvuf bölümünde-
ki akademisyenler taraf›ndan ciddî bir araflt›rmaya tâbî tutulmal›d›r. Çünkü ta-
savvuf düflüncesinin (felsefesinin) oluflumunda sûfîlerin ulaflt›¤› tecellîler ve bu
yolla edindi¤i bilgiler önemli bir rol oynar. Öte yandan bu tür eserler sâdece ta-
savvuf araflt›rmac›lar› için de¤il, ayn› zamanda din psikolojisi ve parapsikoloji sa-
halar›nda araflt›rma yapanlar için de önemli malzemeler ve ip uçlar› sa¤layacak
niteliktedir. Zîrâ sûfîlerin keflf, ilhâm, gâibden ses duyma ve mânevî mi‘râc gibi
kavramlarla ifâde ettikleri hâller için parapsikologlar duru görü, duru iflitme, ast-
ral seyahat gibi tâbirler kullanmakta, yani ayn› konuyu incelemektedirler.  
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Azîz Mahmud Hüdâyî’de 
Nûr-› Muhammedî Telâkkisi

D O Ç . D R . K A D ‹ R  Ö Z K Ö S E

Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi 

Evrende her fley bir de¤iflim süreci yaflamakta ve bu de¤iflim belli ölçü ve yasa-
lara göre gerçekleflmektedir. Âleme egemen olan ve hiçbir flekilde de¤iflmeyen
bu yasaya ‹bnü’l-Arabî (ö.638/1240), düzen ve ak›l anlam›na gelen, kelime/logos
ismini vermektedir. Asl›nda logos terimi, ilk defa Herakleitos taraf›ndan kulla-
n›lm›fl,1 Stoac›lar taraf›ndan yayg›nlaflt›r›lm›fl2 ve Philon taraf›ndan da dinî dü-
flünceye sokulmufltur.3

‹bnü’l-Arabi “kelime/logos”u, salt metafizik yönüyle, akleden ve bütün varl›kla-
r›n içinde dolaflabilen bir kuvvet, yarat›l›fl›n, hayat›n ve alemin yönetiminin il-
kesi olarak görmektedir. Felsefî metinlerde ilk ak›l, küllî ak›l, küllî ruh gibi kav-
ramlar tasavvuf erbab›nca Kelime ve Hakikat-› Muhammediyye tabiriyle karfl›-
lanmaya bafllanm›flt›r.4

“Kelime” tasavvufi yönden, bütün ilahî ilimlerin kendisinden al›nd›¤› bir as›l,
vahiy ve ilham›n kayna¤›d›r. ‹bnü’l-Arabî “kelime”yi, âlemle olan iliflkisi yönüy-
le “Hakîkatu’l-Hakâik”, her fleyin yaz›l› oldu¤u bir kay›t defteri anlam›nda “Ki-
tab” veya “‹lm-i A’la”, insanla ilgisi olmas› yönüyle “Adem”, “Hakikat-› Ademi-
ye”, “Hakikat-› ‹nsaniye”, “‹nsan-› Kâmil” ve “Nûr-› Muhammediyye”  olarak
isimlendirir.5

Öncelikli olarak konunun kavramsal tahlilini yapacak olursak, lügatte “karanl›-
¤›n z›dd› ve ›fl›k” anlam›na gelen nur kavram›, dünyevî ve uhrevî olmak üzere
iki k›s›md›r. Dünyevî olan da ilahî nurlardan yay›lan ve basiret gözü ile anlafl›-
lan nur ile ›fl›kl› cisimlerden yay›lan ve bafl gözü ile anlafl›lan nur olmak üzere
ikiye ayr›l›r.6 en-Nûr, Esma-y› Hüsnâ’dan biri olup Allah’›n ez-Zâhir ismi ile te-
cellisi, Allah’›n kâinattaki suretlerde kendini göstermesidir.7 Maddenin kalbden
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uzaklaflt›rd›¤› ilahî feyzi ve dinî bilgileri aç›¤a ç›karmada araç olan ›fl›¤a da nur
denir.8 Tasavvuf erbab›, mestur olan her fleyin münkeflif olmas›n› sa¤layan ‹lm-
i ledünne ve kalbden masivay› ç›kar›p atan ilahî vâridâta da nur ad›n› vermek-
tedir.9 Kur’ân-› Kerîm’de genellikle, “zulümât (karanl›klar)” kelimesinin alterna-
tifi olarak ve tekil haliyle “hakikati” temsil eder mahiyette geçen nûr kavram›,10

özel olarak “Allah yeryüzünün ve gökyüzünün nurudur.”11 fleklinde yer almakta-
d›r. Nur eflyay› aç›klayan, eflyan›n hakikatini oldu¤u gibi keflf ve beyan eden bir
nesnedir. Alemi ayd›nlatmas› sebebiyle Hz. Muhammed için de kullan›lmakta-
d›r. 
Hakîkat-i Muhammediyye ad›yla da an›lan Nûr-› Muhammedî ise Hz. Muham-
med’e mahsus nur veya nübüvvet nuru demektir.12 Hakk Teâlâ’n›n önce Hz.
Muhammed’i, sonra da onun nurundan di¤er varl›klar›n tümünü yaratmas› an-
lam›na gelmektedir.13 Nur-› Muhammedi, bütün mahlukat›n var oluflunun/vü-
cudunun temel ilkesi, latif-kesif ne varsa her fleyin kendi dairesi içerisine girdi-
¤i bir varl›k mertebesidir.14 Tasavvufta tenezzülât-› seb’a ve hazarât-› hamse di-
ye ifade edilen tecelli safhalar›n›n ikincisi Hakikat-› Muhammediyyedir. Bu
mertebe lâ-taayyün’ün, taayyün suretiyle zuhur etti¤i ilk tenezzül mertebesidir.
Burada eflyan›n hakikati henüz bilkuvve mevcûddur. Ve yine bu mertebede te-
meyyüz yoktur. Yâni “âlim” (bilen), “malûm” (bilinen) ve “ilim” (bilgi) birdir.
Bu makama “ilk ak›l”, “ilk nur”, “ilk gölge” olarak da isimlendirilir.15 Buna Ha-
kikat-i Muhammediyye isminin verilmesi, bu hakikatin muhtelif alemlerin hep-
sinde tafsil edilen fleylerin toplu flekli olmas›ndan dolay›d›r.
Dinî-tasavvufî edebiyat›m›zda Hz. Peygamber’in cismanî hayat›ndan ayr› bir
varl›¤›ndan daha bahsedilmektedir. Allah’tan baflka hiçbir fley yokken ilk defa
hakîkat-i Muhammediyye var olmufl, bütün yarat›klar bu hakikatten ve onun
için yarat›lm›flt›r. Zengin bir ilham kayna¤› olan nûr-› Muhammedî mefhumuna
eserlerinde yer veren mutasavv›flardan baz›s›n› flu flekilde s›ralayabiliriz: Sehl
et-Tüsterî (ö.283/896), Hüseyin b. Mansur el-Hallâc (ö.309/922), Ömer b. el-Fâ-
r›d (ö.632/1235), Muhyiddin ‹bnü’l-Arabî (ö.638/1240), Abdülkerim el-Cîlî
(ö.820/1417), Kastallânî (ö.923/1517) ve mutasavv›f›m›z Azîz Mahmud Hüdâyî
(ö.1038 /1628).
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin; “Hz. Muhammed (s.), varl›k a¤ac›n›n tohumudur.
Arfl, kürs, levh ve kalem O’ndan sonrad›r. Bundan dolay› Hz. Peygamber, “Hz.
Adem toprak ile su aras›nda iken ben nebi idim.”16 demifltir. Nas›l ki, tohum
a¤açtan önce olup sonraki aflamalarda a¤ac›n kökü, dal› ve çiçekleri ç›k›p a¤aç
öyle tamam oluyorsa, Resulullah (s.) de böyledir. O, kainat için as›ld›r. Allah Te-
ala arfl›, ferfli ve aralar›ndaki olanlar› O’ndan yaratt›.”17 tarz›nda devam eden
sözlerinden anl›yoruz ki, ilk yarat›lan fley, hakikî âdem ve hakikî insan olan ha-
kikatü’l-muhammediyedir. 
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre, Hz. Peygamber, sûretâ insan fleklinde görünse de
asl› Hak’tand›r. Onun nuru Tanr›’n›n nurundand›r. O, Hz. Adem’den önce yara-
t›lm›flt›r. Allah kat›nda en sevgili ve en de¤erlidir. Hüdâyî, flu beyitlerinde Mu-
hammedî nurun insanl›k ve meleklerin hidâyet rehberi, Tanr› ariflerinin önde-



ri oldu¤unu, baflka varl›klar, nurlar ve nebilerin de onun gerçe¤ini tafsil ve be-
yan için yarat›ld›¤›n› seslendirmektedir:

Nebîler gerçi halk› davet edib
Kamusu etdiler irflâd-› ümmet

Velî sen geçib ef’âl ü s›fât›
‹bâd› etdin asl-› zâta davet

An›nçün hâtem oldun enbiyâya
Seninle bitdi bünyân-› nübüvvet.18

Nûr-› Muhammediyye’ye ilk tecelli olmas›ndan dolay› “taayyun-i evvel”, sevgi
tarz›nda tecelli etmesinden dolay› “taayyun-› hubbi” ad› verilmektedir.19 Mu-
hammedî ruh ile nurun bütün insanlardan, peygamber ve meleklerden önce var
oldu¤unu beyan eden Hüdâyî, flu beyitleri ile Hz. Peygamber’i insanl›¤›n mane-
vi babas› ve enbiyan›n imam› kabul etmektedir: 

Kudûmun rahmet-i zevk ü safâd›r yâ Resûlallâh
Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resûlallâh

Nebî idin Âdem dururken mâ’-i tîn içre
‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallâh 

Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufldur
Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâd›r yâ Resûlallâh

Hüdâyî’ye flefâat k›l e¤er zâhir e¤er bât›n
Kapuna intisâb etmifl gedâd›r yâ Resûlallâh.20

Peygamber’den flefaat isterken, Muhammed (s.a.v.)’in nebiler aras›ndaki yerine,
vahdet güneflinin kendisinde görülüflüne ayr›ca dikkat çeker:

Ey menba-› lütf ü cûd 
Yerin Makâm-› Mahmud
Yarat›lm›fldan maksûd 
Sensin yâ Habiballah21

Hüdâyî’ye göre, rûhânî ve cismânî alemin mertebeleri, Resulullah (s.a.v.)’in fle-
refli vücudunun ortaya ç›k›fl›na kadar devam etmifltir. Varl›k a¤ac›n›n en uzak
mertebesi Hz. Adem’in çamuru, en yak›n mertebesi Abdulmuttalib’in o¤lu Ab-
dullah idi ifadesi ile nûr-› Muhammedî’nin zaman içinde nesilden nesile intikal
etti¤ini, Adem, Nuh, ‹brahim ve di¤er peygamberlerin suretiyle; son olarak da
peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (a.s.)’›n suretiyle zuhur etmifl oldu-

¤unu ifade etmektedir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre Allah, Resulullah (s.a.v.)’in zuhuruyla alemleri ta-
mamlad› ve alemlerin yarat›lmas›ndaki gaye ortaya ç›km›fl oldu. Bu sebepten do-
lay› vücudu, di¤er peygamberlerin sonuna b›rak›ld›. Böylece o “Hâtem-i Enbiyâ”
ve “Önceki ve sonrakilerin efendisi” oldu. Yani Hz.Âdem insanlar›n maddeden
babas› (ebu’l-befler) iken Muhammed (s.a.v.) ruhlar›n babas›d›r (ebu’l-ervâh).22
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Tasavvufu Peygamber ö¤retilerinin iç boyutu olarak gören Hüdâyî, kendisini ne-
bevî esaslar›n ateflli izleyicisi olarak görmüfl ve hayat›n›n her an›nda onu örnek al-
maya çal›flm›flt›r.23 Hz. Muhammed’in manevî kiflili¤i onun için daima bir güç
merkezi olmufltur.  Peygambere karfl› hissetti¤i derin sevgiyi yans›tan na’t ve ila-
hileri, köylü kentli tüm Anadolu insan›n›n ilham kayna¤› olmufltur. ‹lahilerinde
peygambere hitap ederken,  yüre¤indeki ac›, umut ve üzüntüleri dile getirmifltir.
‹rtibat-› manevi neflesi ile Resûl-i Ekrem’e hitap ederken, onu; “Küntü kenz esrâ-
r›n›n miftâh›”, “Mazhar-› tâmm-› Hudâ”, “Arfl-› a’zam›n cilve-gâh›”, “Sidrenin sey-
rine doyamad›¤› zât”, “Hakîkat ba¤›n›n serv-i bülendi”, “Gevher-i kân-› risâlet”,
“Bedr-i dücâ”, “fiems-i duhâ”, “Verd-i gülistân-› Hudâ”, “Hakk’›n Habîbi Mustafâ”,
“Mahbûb-› Hakk”, “Hayru’l-befler”, “‹ki cihan sultan›” diye yâd etmektedir.24

Tasavvufî anlay›fla göre Hz. Muhammed (s.a.v.) bir befler olarak insan-› kâmilin
en güzel örne¤idir. Hakikat-i Muhammediyye anlay›fl› içinde bir beflerin alabil-
di¤ine yüceltilmesi, ‹slam tasavvufunda insana verilen de¤erin bir tezahürüdür.
Dolay›s›yla kemale do¤ru yol almak isteyenler için Hakikat-i Muhammediyye,
ulafl›lmas› arzu edilen bir idealdir.25 Zira Hüdâyî,

Ahmed’in fark› Ahad’dan mîm-i imkân iledir
Aradan imkân› kald›rsan kal›r vahdet hemîn.26

beytinde ifade etti¤i üzere Ahmed kelimesindeki mîm ç›kar›l›nca geriye sadece
Ahad söz kalmaktad›r. Dolay›s›yla mîm, Hz.Peygamber’de ifadesini bulan kâmil
insan›n vücuduna, Ahad ise hüviyetine iflaret etmektedir. Kâmil insan›n sure-
tinden hareketle, özünü anlayamayan kimse yarat›l›fl s›rr›na ulaflamaz.27

Ayinedir bu âlem her fley Hak ile kâim
Mir’ât-› Muhammed’den Allah görünür dâim. 

beytinde hakikatü’l-muhammediyenin, “insanl›k” mefhumunun ilk örne¤i ve
madde alemiyle gerçekleflen ilk Tanr›sal irtibat oldu¤u, bütün oluflumlar›n on-
dan nefl’et ve bütün âlemin bu kozmik insandan zuhur etti¤i gerçe¤i,28 Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin zihin ve gönül dünyas›nda flu flekilde yer etmektedir:

Cemâline edip insan› mir’at
Kemâl-i hüsnünü seyran eden dost.29

Ârif ol âyine-i insâna bak
Anda nûr-› Hazret-i Rahmân’a bak

Ko harâbât ehlinin vîrânl›¤›n 
Anda mevdu’ kenz-i bî-pâyâna bak.

Sûretinde Âdemi halk eyleyen
fiibh ü misli olmayan Sultân’a bak

“Semme vechu’llah”› fehm ettinse ger
fiefl cihetden bî-cihet Cânan’a bak

Keflf olunca s›rr-› tahbîb-i Habîb
Terk-i g›lmân et yeter vildâna bak.
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Fürkat ehline yeter k›ld›n nazar
Aç gözün vâs›l olan yârâna bak.

Geç Hüdâyî sûreti ma’nây› gör
Katreyi ko lücce-i ummâna bak.30

Bu beyitlerinde Azîz Mahmud Hüdâyî, Tanr›’n›n kendi kudretini kâmil insan
aynas›ndan seyretti¤ine, ayna hükmündeki kâmil insandan Tanr›sal zât›n gö-
ründü¤üne ve eflyadan örtü kald›r›l›nca Tanr›sal birli¤in ortaya ç›kt›¤›na telmih-
te bulunmaktad›r. 
‹nsan› yarat›lm›fllar›n en azizi gören, insan›n yan›nda alemin bir haflhafl tanesi
kadar bile k›ymetinin bulunmad›¤›n› düflünen Hüdâyî, 

Bu mahlûkât› var k›ld›n
Kemâl-i kudretin izhâr k›ld›n

fiükür kim Küntü kenz esrâr›n açd›n
O kenzin zübdesin insâna saçd›n

Hem ettin ana tahmîl-i emânet
Ola tâ bâde-nûfl-› bezm-i vahdet.31

m›sralar› ile bizleri muhasebe ve murakabeye davet etmekte, kay›tlardan uzak-
laflmam›z› arzulamakta, kendi iç hakikatimizi buldurmakta, yarat›l›fl s›rr›na dik-
katimizi çekmektedir.
Hz. Muhammed’den sonra ilahî nurun insan-› kâmillerde tecelli etti¤ini beyan
eden Hüdâyî, buna Hak Teâlâ’n›n Cebrail ile söyleflisini ve peygamberle asha-
b›nda temayüz eden nurun hakikatini örnek vermektedir:

Görüb dört nûru Cibrîl-i mükerrem
Var ortas›nda hem bir nûr-i a’zam
Dedi: yâ Rabb nedir bu penç envâr
Diledi olmak anlardan haberdâr

Dedi Cebrâîle ol Rabb-i Ekrem
Muhammed nûrudur ol nûr-› a’zam
O dört envâr dahi o dört velîdir
Ebû-Bekr ü Ömer Osmân Alîdir.32

‹nsan-› kâmili varl›¤›n s›rr› kabul ettikten sonra bizleri insan› incitmemeye da-
vet etmekte ve kâmil kifliye ait bir kalbin Kabe’den eflref oldu¤unu söylemekte-
dir. fiöyle ki:

Kalb-i kâmil Kâ’be’den eflrefdir okursan sebak
Kâ’be’yi mahlûk yapd› kalbi sun’-i pâk-i Hak33

Hüdâyî, bir baflka beytinde, Hz. Muhammed’in bat›nî ve zahirî varl›¤›n› insan-
l›¤›n flifa kayna¤› ve derman hâli olarak yorumlamaktad›r. fiöyle ki: 

Nebiyy-i müctebâ geldi Resûl-i murtazâ geldi
Habîb-i bâ-safâ geldi Muhammed Mustafa geldi.
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Gönüllere flifâ olan kamu derde devâ olan
Bize Hakk’tan atâ olan Muhammed Mustafâ geldi.34

Özetle, nûr-› Muhammedî telakkisi Tüsterî ve Halâc’tan beri tasavvuf düflünce-
sinde yer alan ve zamanla felsefî bir mahiyet arzeden bir husus haline gelmifl-
tir. ‹leri düzeydeki peygamber sevgisi, fler’î flerife sadakati, Muhammedî yolun
inceliklerine vukufiyeti ile tan›nan Azîz Mahmud Hüdâyî de di¤er mutasavv›f-
lar gibi, Nûr-› Muhammedî düflüncesini benimseyen sûfîlerdendir. O benimse-
di¤i vahdet-i vücûd neflvesinin girift konular›n› anlafl›l›r bir üslupla ayd›nlat-
maya çal›flm›fl. Yaflad›¤› manevî coflkuyu sevenleri ile paylaflmak istemifltir.
Manzum ve mensur eserlerinin tüm sat›r aralar›nda peygamber sevgisini canl›
tutmaya, onun manevî kiflili¤inden müstefid olmaya çal›flm›flt›r. Hz. Peygambe-
rin befleri kimli¤ini göz ard› etmeden onun hakikatine dikkat çekmifl, Allah’›n
esma ve s›fatlar› ile bir bütün olarak kendisinde tecelli etti¤ini dile getirmifltir.
Ona göre Hz. Muhammed, her türlü fazilet ve olgunlu¤un kemal buldu¤u kim-
sedir. Hakk›n ilk taayyünü, tüm yarat›lm›fllar›n s›rr›, küntü kenz s›rr›n›n inka-
fl›f› nûr-› Muhammedî telakkisinin idrâkine ba¤l›d›r. 

Külliyenin kuflbak›fl› görünümü 



238

.

D‹PNOTLAR 

1 “Ak›l” ve “Kelime” anlamlar›na gelen logos kavram›n› Herakletios, bütün âleme hâkim olan ve
âlemin kayna¤› olan “aklî prensip” anlam›nda kullanm›flt›r. (Abdullah Kartal, Abdülkerîm Cîlî
–Hayat›, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi-, ‹nsan yay›nlar›, ‹stanbul 2003, 264.)
2 Stoac›lar logos kavram›n› âlemin aklî düzeni, içkin tabii yasa, her fleyde gizli olan hayat kayna-
¤›, duyulur dünyas›n›n üzerindeki etkin güç anlam›nda ele alm›fllard›r. (Kartal, a.g.e., 264.)
3 Logos kavram›n› dînî düflünceye sokan kifli, Yunan felsefesinin, Yahudilerin kutsal kitab› Tev-
rat ile özdefl oldu¤unu savunan Philon’dur. Philon’a göre Tanr›n›n yarat›c› kelimesi olarak logos,
Tanr›n›n mele¤i, Tanr›n›n ismi, en yüksek rahip, yönetici, ideal insan ve Allah’›n o¤ludur. (Kar-
tal, age, 265.)
4 Mehmet Demirci, “Nûr-i Muhammedî”, Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lâhiyet Fak. Dergisi, sy. 1, ‹z-
mir 1983, 244.
5 Ebu’l-Alâ Afîfî, “‹bn Arabî Hakk›nda Yapt›¤›m Çal›flma”, ‹bn Arabi Ans›na (Makaleler), ter. Ta-
hir Uluç, ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, 37-38.
6 Âs›m Efendi, Kamus Tercemesi, II/726, Nur md.; Râg›b el-Isfahânî,el-Müfredat, Nur md. 
7 Ethem Cebecio¤lu, Tasavvuf Terimleri & Deyimleri Sözlü¤ü, Anka Yay›nlar›, ‹stanbul 2004, 488.
8 Abdurrezzak el-Kâflânî, Mu’cemu Ist›lahat›’s-Sufiyye, tah. Abdülâl fiahin, Daru’l-Inad, Kahire
1992, 118.
9 Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sözlü¤ü, MEB Yay›nlar›, ‹stanbul
1993. II/706.
10 ‹brahim, 14/1; el-Ahzâb, 33/43; el-Hadîd, 57/9; et-Talâk, 65/11.
11 en-Nûr, 24/35.
12 Demirci, “Nûr-i Muhammedî”, DEÜ. ‹lâhiyet Fak. Dergisi, sy. 1, 239.
13 Süleyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, Marifet Yay›nlar›, ‹stanbul 1995, 414.
14 Muhammed Mustafa Hilmi, “Sembollerdeki Hazineler”, ‹bn Arabi Ans›na (Makaleler), ter. Ta-
hir Uluç, ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, 76.
15 Mahmut Erol K›l›ç, Muhyiddîn ‹bnü’l-Arabî’de Varl›k Ve Mertebeleri (Vücûd Ve Merâtibu’l-Vü-
cûd), Doktora Tezi, Dan. Prof.Dr. Mustafa Tahral›, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, ‹stanbul 1995, 227-228.
16 ‹smail b. Muhammed el-Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ ve muzîlü’l-ilbâs ammâ ifltehere mine’l-ehâdîs alâ
elsineti’n-nâs, M›s›r 1352 h., II/136.
17 Azîz Mahmud Hüdâyî, Âlemin Yarat›l›fl› ve Hz. Muhammed’in Zuhûru, ter. Kerim Kara-Musta-
fa Özdemir, ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul 2004, IV. Bask›, 52, 94.
18 Seyyid Mahmud Hüdâyî, Divan, haz.  Ziver Tezeren, Edebiyat Fakültesi Bas›mevi, ‹stanbul
1985, 25.
19 Mehmet Demirci, “Hakîkat-i Muhammediyye”, D‹A, ‹stanbul 1997, XV/180.
20 Hüdâyî, Divan, 23.
21 Hüdâyî, Divan, 24.
22 Hüdâyî, Âlemin Yarat›l›fl› ve Hz. Muhammed’in Zuhûru, 52, 94.
23 Cemal Acer, Azîz Mahmud Hüdyî’nin Hayâtü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eflbâh Adl› Eserinin Tahkik,
Tahrc, Terceme ve Tahlili, Yüksek Lisan Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul 1998.
24 Hüdâyî, Divan,23, 25, 62, 126.
25 Demirci, “Nûr-i Muhammedî”, DEÜ. ‹lâhiyet Fak. Dergisi, sy. 1, 244.
26 Hüdâyî, Divan,195.
27 Muslihüddin Vahyî, Mirâcü’l-Beyan Mirâc’›n Tasavvufî Boyutu, haz.Mustafa Tatc›-Cemâl Kur-
naz, Alperen Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 36.

28 Mahmut Erol K›l›ç, Sûfî ve fiiir-Osmanl› Tasavvuf fiiirinin Poetikas›-, ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul
2004, 101.
29 Mehmed Gülflen, Külliyat-› Hazreti Hüdâyî, ‹stanbul 1338-1340, 91; Ertan, Mehmet Emin, Azîz
Mahmud Hüdâyî, fiûle Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, 39.
30 Hüdâyî, Divan,74.
31 Hüdâyî, Divan,161.
32 Hüdâyî, Divan, 181.
33 Hüdâyî, Divan, 187.
34 Hüdâyî, Divan, 180.



Azîz Mahmud Hüdâyî’de Mi’râc Nefl’esi

P R O F . D R . A H M E D  Y Ü K S E L  Ö Z E M R E

Araflt›rmac› - Yazar 

Mi’râc Nedir?

Mi’râc insan›n, bedeninin ölümü vuku bulmadan önce, Yaradan’›na visâlinin yâni
kavuflmas›n›n idrâkini yaflamas›d›r. Bu, hayâl ve vehimden âzâde, Cenâb-› Hakk ta-
raf›ndan lutfedilen otantik ve ontolojik bir mânevî tecrübedir. Bu mânevî tecrübe es-
nâs›nda insan esfel-i sâfilînin idrâkinden Cenâb-› Hakk’›n huzuruna yükseltilerek
Asl›na rücû’ etti¤ine, kendi katresinin Hakk’›n Zât ummân›nda, ya da zerresinin
O’nun Nûr’unda yok olarak, fânî oldu¤unun idrâkinde iken, asl›nda bizâtihî Hayy
ve Bâk›y oldu¤una flâhit olur. ‹flte bu, Kur’ân’da Yak›yn kelimesiyle ifâde olunan hâl-
dir. Bu kesbî de¤il vehbî bir hâdisedir. Cenâb-› Hakk bunu diledi¤i kuluna lûtfeder.
‹lk mi’râc irâdî de¤il, gayr› irâdîdir. ‹lk defâ mi’râc’› gerçekleflen kimse havsala-
n›n ihâta edemedi¤i bu olay›n Celâl’inin ve Cemâl’inin dehflet ve letâfeti karfl›-
s›nda böyle bir olay›n bir daha zuhur etmesini ihtirâsla arzular. Bu muazzam
olay›n bahfletti¤i mânevî zevk ve hayret dünyevî hiçbir zevk ve hayretle k›yas-
lanamaz. Ancak Cenâb-› Hakk seçti¤i bâz› kullar›na bu ilk mi’râc’dan sonra is-
tedikleri zaman huzûruna ref olunmalar›na izin vermektedir.
Kendisine mi’râc lutfedilen kimseye “velî” ya da “evliyâ” denilir. Arapça bir ke-
lime olan velînin Türkçe’deki karfl›l›¤› “dost”tur. Velâyet’in olmazsa olmaz flar-
t› mi’râc’›n gerçekleflmifl olmas›d›r. Demek ki kendisine mi’râc lutfedilen kimse
“Allah’›n Dostu” olmaktad›r. Bir hadîs-i kudsîde: “Benim velîlerim kubbelerimin
alt›nda gizlidir” denilmektedir. Velî, çok istisnaî hâller hâriç, kendisinin velî ol-
du¤unu ve mi’râc esnâs›nda Cenâb-› Hakk ile aras›nda vuku bulan harîmiyyeti
aslâ dile getirmez; mi’râc’›n› bir ö¤ünmeye ya da bir iddiaya, dâvâya mesned ve-
siylesi k›lmaz. Mi’râc’›n edebi budur.
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Mi’râc öylesine s›rl› bir hâdisedir ki Cenâb-› Hakk bâz› velî kullar›n› bu olay›n
idrâkinden dahî setreder; yâni velî oldu¤unun idrâkinde olmayan velîler de var-
d›r. Kezâ öyle velîler vard›r ki ilk defa mi’râc’a mazhar olduklar›nda bu yaflad›k-
lar›n›n bir mi’râc oldu¤unu idrâk etmezler de daha sonraki bir mi’rac’lar›nda bu
olay›n ve öncesinin idrâki kendilerine verilir.
Mi’râc’da Cenâb-› Hakk kuluna çok lutfda ve ikrâmda bulunur; ona yak›yn ve
hikmet verir ve Esmâ’ü-l Hüsnâ’s› ile bezeyerek tekrar esfel-i sâfilînin idrâk dü-
zeyine rahmeten irsâl eder. ‹lk mi’râc’›n› yapanlarda genellikle büyük bir cezbe
zuhur eder. E¤er bu cezbe hazmedilemezse, Hallâc-› Mansûr misâlinde oldu¤u
gibi, garib hâller ve herkesin kolayl›kla hazmedemeyece¤i bir tak›m flathiyât-›
sôfîyâne zuhur eder.

Her velî cezbesini hazmedebilmek için bu hâlinden anlayan bir mürflide muh-
taçt›r. Cezbesini hazmeden bir velî ise mi’râc’›nda kendisine ne lûtfedilmiflse bu
flehâdet âlemine yeniden irsâl edildikten sonra onu izhâr etme¤e bafllar. E¤er
ilm bahfledilmiflse ilm-i ledün’ü ehline tevdî eder. E¤er efl-fiâfi’ ismi gâlib k›l›n-
m›flsa maddî ve mânevî flifâ da¤›t›c› olur. E¤er er-Rabb ismine mazhar k›l›nm›fl-
sa kâmil bir mürebbi’-i mânevî olur, ve ilh... Bunun ötesinde velî bu flehâdet âle-
minin esrâr› art›k kendisine gizli olmad›¤›ndan bütün bu âleme ve bu âlemde-
kilere “Fe eynemâ tüvellû, fe semme vechullâh” âyetinin medlûlünün gerektirdi-
¤i biçimde hep bir Rahmânî nazar ile bakar. Anlayana bu, O’nun en mütebâriz
vasf›d›r.

Cenâb-› Hakk’›n velî kullar›na Mi’râc’da bâzen lutfetti¤i bir husûs daha vard›r.
O da mi’râc’dan sonra bu velî kullar›n herhangi bir olay hakk›nda sarf ettikleri
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sözlerin kaderin hükmüne paralel olmas› keyfiyetidir. Avâm bunu müflâhede et-
ti¤i zaman bu zevâta sanki “bütün bu olaylar, onlar, bunlar›n böyle olmas›n› irâ-
de ettikleri için böyle tecellî ediyorlarm›fl” zann›yla kutupluk izâfe eder.

Mi’râc sübjektif bir olayd›r; bunu objektiflefltirmek mümkün de¤ildir. Onun için
herhangi bir kimsenin evliyâ oldu¤unu ifâde etmek ancak bir hüsn-i zandan öte-
ye geçemez. Filâncan›n büyük bir evliyâ oldu¤unu fliddetle iddia edenleri bir ân
için durup düflünceye sevk eden ve verilmesi gereken en iyi cevap: “Bu zât›n ev-
liyâ oldu¤unu nereden biliyorsunuz? Yoksa mi’râc’a beraberce mi ç›kt›n›z?” ol-
mal›d›r.

Bununla berâber mi’râc’› yaflayanlar›n bir k›sm› cezbelerini söndürmek ve hem
gönül ehli kimseleri mi’râc’›n künhüne âflinâ k›lmak hem de mi’râc’dan sonra
kavufltuklar› hâlete, mi’râc nefl’esine iflâret etmek üzere fliirlerinde, nefeslerinde,
ilâhîlerinde yaflam›fl olduklar› bu mânevî tecrübeye ve bunu izleyen devreye flu
ya da bu flekilde temâs etmekten de kendilerini al›koyamazlar. Fakat bu olay
gerçekte söz kal›plar›na s›¤mad›¤›, tam anlam›yla dile getirilemedi¤i için de sâ-
dece istiârelere s›¤›n›l›r. Bundan ötürü mi’râc’›, hakk›yla, ancak yaflayan bilir.
Bununla berâber bunu fliir ve nefesle dahî paylaflmaktan tevakk›y eden çok çok
s›rl› velîler de vard›r.

Hüdâyî Dîvân›’nda Mi’râc Nefl’esi

Azîz Mahmud Hüdâyî (1541-1628) Dîvân›’n›n büyük bir bölümü sâdece onun
mi’râc nefl’esini aksettirmektedir. Bu Dîvân’daki fliirlerden  yaln›zca birinin bir
m›sra› bu olay›n bizzât yaflanm›fl oldu¤une delâlet etmektedir:

fiu cân kim s›rr-› ev-ednâ’ya erdi1,
Be¤im ol matlab-› a’lâya erdi,
Safâ-i zirve-i ulyâya erdi,
Riâyet eyleyen saff-› niâli.

Bak›p kalma nüküfl-i kâinata!
Çal›fl ma’nâya, er bâk›y hayâta!
Hüdâyî vâs›l oldu nûr-i Zât’a;
Geçen âfl›k Celâl’i vü Cemâl’i.

Bu mi’râc’dan sonra Hüdâyî yeni bir mi’râc özlemini de flu türlü dile getirmek-
tedir:

Yine gönlüm Dost illerin özledi,
O illere bir kez dahi varam m›?
Dost dîdâr›n bizden yeter gizledi,
Bir gün ola hûb cemâlin görem mi?
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Hüdâyî di¤er fliirlerinde ise Mi’rac’›n mâhiyetini ve hâlât›n› istiârelerle tasvîr et-
mekte, mi’râc’›n vukuuna özlemini dile getirmekte ve mi’râc’› gerçekleflen bir
kimsenin nelere nâil olaca¤›n› coflkulu bir dille anlatmaktad›r.
‹lk üç beyiti vahdet âleminden nüzûlü son dört beyiti de insân âleminden Hakk
kat›na mi’râc’› anlatmakta olan flu nefesi de ilgi çekicidir:

Ezelden aflk ile yanageldik2;
Hakîkat flem’ine pervâne geldik.

Tenezzül eyleyib vahdet ilinden,
Bu kesret âlemin seyrâna geldik.

Fermân ile bunca avâlim,
Gezerken âlem-i insâna geldik.

Fenâ buldu vücûd-i fânî mutlak;
B›rakt›k katreyi ummâna geldik.

Nemiz ola Hudâyâ3 Sana lây›k
Hemân bir lûtf ile ihsâna geldik.

Umar›z irevüz bâk›y huzûra,
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik.

Geçib âhir bu kesret âleminden,
Hüdâyî halvet-i Sultân’a geldik.

Burada insan›n Cenâb-› Hakk’›n huzuruna ç›k›fl›n› remzeden “katre-ummân”, is-
tiâresi önem tafl›maktad›r. Bu istiâreye ve buna benzer “katre-bahr”, “katre-der-
yâ”, “zerre-âfitab”, “zerre-hurflîd” ve “zerre-flems” istiâreleriyle daha baflka ne-
feslerde de s›k s›k karfl›lafl›yoruz:

Güneflden nûr al›b zerre,
Ola kim bahr ola katre,
Gidib usr, erile yüsre;
Hudâ zulmât› nûr ede!

***

‹stersen deryâ edersin katreyi
Kudretin hurflîd eder her zerreyi
Cümle âlem Senden al›r behreyi
Hep Senindir Pâdiflâh›m hep Senin

***

Varl›¤›n eyle zâil!
Olagör Hakk’a vâs›l!
Geç katreden ey gâfil!
Bahr ile ummân gelsin!
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Her kim ki katreden bahre eriflti,
Kap›dan bakarken sadre eriflti.
Hüdâyî, flüphesiz kadre eriflti, 
Hakk’›n ihsân›na erüb gelenler.

***

Hurflîde atub zerreyi, 
Bedr-i temâme lem’ayi,
Deryâya salub katreyi,
Ummân ederler Hû ile.

***

Nice bir ehl-i k›yl u kâl olal›m,
Bedre irgür yeter, hilâl olal›m,
Vâs›l-› fiems-i bîzevâl olal›m,
Sâkin-i suffe-i kemâl olal›m!...

***

Sâlik bula ümidi,
Zerre bula Hurflîd’i,
Bulma¤a bu tevhîdi,
Gel Hû diyelim yâ Hû.

***

Varl›¤›n eyle zâil,
Olagör Hakk’a vâs›l,
Geç katreden ey gâfil,
Bahrile ummân gelsin

***

Ey katreyi ummân eden,
Ey nutfeyi insân eden,
Ey dertlere dermân eden,
Senden meded, Senden meded.

***

Geç Hüdâyî sûret-i mânây› gör!
Katreyi ko, lücce-i ummâna bak!

***

Hüdâyî erifltir feth-i bâbe,
Varal›m hazret-i ni’mel maâbe,
Geçür zerrât›, iregör âfitâbe,
Efendi katreden deryây› iregör!



Mi’râc’da katre yaln›zca ummân olmamakta, ya da zerre yaln›zca âfitâba erme-
mekte fakat kul ayn› zamanda Kadîmî Yâr’a erip Nûr-i Kadîm’i (yâni öncesi ol-
mayan Nûr’u) görüp Envâr-› Zât’a da garkolmaktad›r:

Gönül verme nüküfl-i kâinâta,
Geçip fânîden ir bâk›y hayâta,
Safâ bul gark  olup envâr-› Zât’a,
Yürü bülbül kadîmî âfliyâna!

S›dk ile gir yoluna dildâr›n,
Bezl et ol matluba cümle vâr›n,
Ârif ol, görme yüzün a¤yâr›n,
Gör cemâlin kadîmî Yâr’›n!2

Zulmet-i gafleti dilden süregör,
Aç gözün Nûr-i Kadîm’i göregör,
Kasdedib Hakk’› Yak›yn’e iregör,
Tâ kemâle erifle ikrâr›n!

Âkil ol, hayr ifli ta’cil eyle,
Evliyâ hâlini tahsil eyle,
Fânîyi Bâk›y’e tebdil eyle,
Bîhisab Iss’› ide bâzâr›n!

Özetlemek gerekirse, Hüdâyî’ye göre: ‹nsân›n mi’râc’a mazhar olmas› t›pk› kat-
renin ummânda, zerrenin flemsde, insan›n Zât Nûru’nda fenâ bulmas›na benzer
flekilde, izafî varl›¤›n›n zâil olmas›d›r. Bu fenâ, mücerred anlamda fânî olmak
de¤ildir; bu bir anlamda aslen bâk›y olmakt›r. Bu “fenâ ender fenâ” ve “bekâ en-
der bekâ” makâm›d›r. Yâr’›n vechini idrâk ettiren bu olay Yak›yn’›n da ne oldu-
¤unu idrâk ettiren kemâlin ta kendisidir. Böylece her zerre t›pk› günefl gibi nûr-
lu ve kudretli olur. ‹flte evliyâlar›n hâlleri böyledir, vesselâm!

D‹PNOTLAR

1 Vezni: Mefâîlün + Mefâîlün + Feûlün.
2 Vezni: Mefâîlün + Mefâîlün + Feûlün.
3 Hudâyâ: Ey Hudâ!
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Azîz Mahmud Hüdayi’nin Tasavvfî 
Düflüncesinde Ölüm Ve Ölüm 
Sonras› Hayat

Y R D . D O Ç . D R . M E H M E T  N E C M E D D D ‹ N  B A R D A K Ç I
Süleyman Demirel Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi  

Girifl

Ölüm hayat›n bir gerçe¤i olmakla birlikte, tecrübe edilmesi imkâns›z bir hadise-
dir. Her ne kadar hayat›n yok olmas› anlam›na gelse de, insan› insan yapan ha-
kikate ve onun manevî ruhuna zarar vermez. Madde mâna bütünlü¤ünün mey-
dana getirdi¤i insan›n bedeni ölümle asl›na dönüp yok olurken, ruhu varl›¤›n›
ebedîlefltirir. ‹nsanl›¤›n›n fark›na varanlar, yeni benlikler infla ederek kendini ve
Rabbini bilenler, bunu gerçeklefltirip ölümsüzlük s›rr›n› idrâk edebilirler.
Hayat ve ölüm, varl›klar içindir. Madde ba¤lam›nda hayat varl›¤a gelme, ölüm
ise yoklu¤a gidifltir. ‹nsan›n do¤umu gibi ölümü de kendi elinde de¤ildir. ‹nsan
varl›¤›n› koruma ve sonsuza ulaflma arzusunu daima içinde tafl›r. Kur’an dünya-
da böyle bir amac›n gerçekleflemeyece¤ini, ölümün bir hakikat oldu¤unu, her
canl›n›n bafl›na gelece¤ini haber vermektedir. Ölüm imtihan saatinin doldu¤u-
nu bildiren kaç›n›lmaz bir son oldu¤una göre,1 insan hayat› iyi de¤erlendirerek
ona haz›rl›kl› olmal›d›r.
‹nsan›n bir ölümlü bir de ölümsüz yan› vard›r. Ten ölümlü, ruh ise ölümsüzdür.
Tenin ölümü tekâmül etmek için gereklidir. Ölümü yok olufl telâkkî edenler on-
dan korkarlar ve kaçmaya çal›fl›rlar. Ancak ondan kaçman›n imkâns›zl›¤›n›n da
fark›ndad›rlar. Çünkü gözleri önünde cereyan eden ölüm, ocaklar› söndürmek-
te, sevenlerin bellerini bükmekte ve analar›n yüre¤ini yakmaktad›r.
‹nsanlar›n ölüm olgusuna yaklafl›m tarzlar›, yaflad›klar› çevrenin dinî, sosyal ve
kültürel yap›s›ndan kaynaklanan baz› farkl›l›klar arz eder. Ölümü tabiî bir son



olarak görmekle birlikte, bir musibet fleklinde de¤erlendirenler de vard›r. Allah
inanc› güçlü olanlar ise sevgiliye ve dostlara kavuflma olarak görürler. Ölümü
ten kafesinden ç›k›p sevgili ile buluflma zaman› olarak görenler, bir an önce vus-
lata ermeyi arzu ederler. Onlara göre hayat›n z›dd› olan ölüm, bir yok olufl de-
¤il, yeni bir bafllang›çt›r. 
Ölüm ac›s› az ya da çok herkesin çekti¤i bir ac›d›r. Peygamberler de dahil bütün
insanlar ölümün fliddetli a¤r›lar›n› hissetmifltir. Ölüm an›nda terleyip dudaklar›
kurumufl, bayg›nl›k geçirmifllerdir. Bununla birlikte Allah’a olan güven ve hüsn-
i zan duygular›n› kaybetmemifllerdir. Nitekim sahabeden Muaz b. Cebel ölüm
sanc›lar› fliddetlenip bayg›nl›k geçirdikten sonra; “Allah›m, beni ne kadar s›k›flt›-
r›rsan s›k›flt›r, bilirsin ki kalbim sana ba¤l›d›r, seni sever.”2 sözüyle Allah’a olan
güven duygular›n› ifade etmifltir. Hz. Peygamber’in müezzini Bilal’in hastal›¤›
a¤›rlafl›p ölümü yaklaflt›¤› s›rada kar›s› çok üzülmüfl ve bunu Bilal’e hissettirmifl-
ti. Bilal ise dostlar›na, yani Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve arkadafllar›na kavuflaca-
¤› için sevinçli oldu¤unu söyleyerek kar›s›na üzülmemesini tavsiye etmifltir.3

‹nsan hayat›n sonunda ölümle karfl›laflaca¤›n›, ölüm sonras› hayat›n varl›¤›n›
düflündü¤ünde, davran›fllar› daha anlaml› olur. ‹nsan›n do¤um ve hayat› kadar
gerçek olan ölüm, hem sosyal hem de psikolojik aç›dan bir denge unsurudur.
Ölümü bir yokluk olarak alg›lay›p narsistik bir duyguya kap›lma ne kadar ifrat
ise, ölüm korkusuyla dünyay› bir zindana çevirme de tefrittir.4 Materyalist felse-
fenin ölüm sonras› hayata iliflkin olumsuz tavr›, ruhu ba¤l› bulundu¤u bedenle
s›n›rl› görme, cennetle cehennemi bu dünyada yaflanan iki de¤iflik hâl olarak de-
¤erlendirme ve ölümden sonraki hayatta bir tak›m çözümü imkâns›z ç›kmazla-
r›n bulundu¤unu iddia etmekten kaynaklanmaktad›r. Ölümden sonra hayat ve
ruhun ölümsüzlü¤ü onlar›n ilgi alan› d›fl›ndad›r. Ancak metafizik ve ahlâkî aç›-
dan konuya yaklaflt›¤›m›zda ölüm sonras› hayat›n varl›¤› kabul edilecektir. Çün-
kü ölümden sonraki hayat denilince, ruhun ölümsüzlü¤ü, kiflisel kimli¤in gö-
rünmesi ile cennet ve cehennem gibi ölümün pefli s›ra gelen hayat›n geçece¤i
mekan akla gelmektedir.5
Sürekli ölüm korkusu üretmek yerine, ölümü bir motivasyon arac› olarak gör-
mek psikolojik rahats›zl›klara kap›lar› kapat›r. ‹nsan›n sa¤l›kl› bir hayat sürme-
sini kolaylaflt›r›r. Kur’an ve hadiste insana ölümü hat›rlatarak düflünüp davra-
n›fllar›na çeki düzen vermesini ö¤ütleyen birçok örnek bulunmaktad›r. Ölüm
gerçe¤ine vurgu yapan ilgili âyet ve hadislerle sûfîlerin sözleri, insan›n sonlu bir
varl›k oldu¤unun fark›na varmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. ‹nsanlar›n sahip
olduklar› dinî inanç ve buna ba¤l› ebedî yaflama arzusu onlar› ölüm korkusun-
dan uzaklaflt›r›r. Bu inanç insandaki kemâle ulaflma ve sonsuzluk ihtiyac›n› tat-
min eder. Bunun örnekleri tasavvuf düflüncesinde s›k görülür.

Sûfî ve Ölüm:

Ölümü Allah, âlem ve insan telakkîleri içerisinde de¤erlendiren sûfîler, bu ger-
çe¤i ölümsüz ruhun ölümlü bedeni terk etmesi olarak de¤erlendirmifllerdir. On-
lara göre ölüm, bir halden ötekine, bir evden baflkas›na geçifltir. Dünyada perde-
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sini tam olarak açamayaca¤› s›rra vâk›f olmak, yakînin bulan›kl›¤›n› giderip da-
ha çok berrakl›k elde etmek için perdenin aralanmas›d›r.6

Sûfîlere göre ölüm tabiî ve irâdî (ihtiyârî ve irfânî de denilebilir) olmak üzere iki
k›s›md›r. Tabiî ölüm, insan›n eceli gelince ruhunu teslim etmesi, can›n ten ka-
fesinden ç›kmas›d›r. ‹râdî ölüm ise, nefsin arzu ve isteklerini söndürüp “ölme-
den önce ölünüz” s›rr›na ermektir. Kalpte Allah’tan baflkas›na yer b›rakmamak-
t›r. Bu s›r, nefisle sürekli cihad edip onu yenmektir. Mârifetullaha ulaflmaya en-
gel olan benlik ba¤lar›n› koparmakt›r.7 Aflk ve cezbe ehlinin yolu olan tarik-i
fluttâr, iradeye ba¤l› ölüm üzerine kurulmufltur. Bu yola girenlerin bafllang›çta
ulaflt›klar› mertebe, di¤erlerinin seyr u sülûklar›n›n sonunda ulaflt›klar› merte-
beden daha yüksektir.8 Bunlar›n d›fl›nda bir de teceddüd-i emsâl/halk-› cedîd
fleklinde ölüm vard›r. Tasavvufun tecellî9 anlay›fl›na göre her fley Hakk’›n esmâ
ve s›fatlar›n›n tecellîsidir. Tecellî’de tekrar yoktur. Sadece benzer fleylerin an be
an yenilenmesi söz konusudur.10

“Allah’tan geldik Allah’a gidiyoruz” düflüncesini gerçeklefltirme ad›m› olan
ölüm, ölümsüzlü¤e ulaflmak için geçilmesi gereken bir köprüdür. Ölümsüzlü¤e
ulaflma çabas›n›n temelinde Hz. Âdem ile Havvâ’n›n davran›fllar›n›n izlerinin
oldu¤unu söylemek mümkündür. Onlar ölümsüzlü¤e ulaflma u¤runa kendileri-
ne yasaklanan meyveyi yemifllerdir. Dostla vuslat büyük fedakârl›k ister. Ölüm
köprüsünden geçmeden cennet ve cemâlullaha kavuflmak mümkün de¤ildir.
Yahya b. Muaz er-Râzî dostlar›yla sohbet etti¤i bir s›rada yan›ndakilerden biri
“ölüm mele¤i var olunca, bu dünyan›n bir zerre de¤eri yoktur” deyince, “as›l
ölüm mele¤i olmazsa bu dünya bir zerreye de¤mezdi. Zira ölüm dostu dosta
ulaflt›ran bir köprüdür” demifltir.11
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Sûfîler ölümü flerrinden emin olunmayan dünyadan kurtulup, hay›r umulan zâ-
t›n huzuruna ç›kmak fleklinde telâkkî ederler. Ölüm, bir mücadele ve mücâhe-
de yeri olan dünyadan kurtulma an›d›r. Bu duygular› beslediklerinden onlar
ölüm korkusu hissetmezler ve onu bütün ac›lar›na ra¤men severek arzu eder-
ler.12 Onlara göre Allah’› sevenler ölseler bile, hayattad›rlar. Sadece bir yerden
bir baflka yere intikal ederler. Öze dönüp ölümsüzlü¤e ulaflmay› isterler13 Biflr-i
Hâfî’nin ölümü yaklaflt›¤›nda büyük bir ›st›rap çekti¤i görüldü. Çevresindekiler
“galiba hayat› seviyorsun” diye tak›ld›klar›nda “Hay›r, fakat padiflahlar padifla-
h›n›n huzuruna ç›kmak cidden güç bir ifl” diyerek Allah’›n huzuruna varma,
vuslat arac› olmakla birlikte ölümün zorlu¤unu dile getirmifltir.14 Benzer bir
duyguyu Süfyan-› Sevrî’nin de yaflad›¤›n› görüyoruz. Ölümün yaklaflt›¤›n› his-
setti¤inde “ölümü arzu etmifltim, flimdi ölüm gâyet güç. Keflke bütün seferler bir
asâ ve bir matara ile ç›k›labilir cinsten olsayd›. Ama Allah’›n huzuruna varmak
için ç›k›lan sefer cidden çok zor” diyerek vuslat›n zorluk ve s›k›nt›lar›n› anlat-
maya çal›flm›flt›r.15

Sûfîlere göre ölüm bir yönüyle hazin bir gerçeklik, bir yönüyle de ebedî bir var
olufltur. ‹nsan›n madde taraf›n› oluflturan beden bu dünyaya ait oldu¤undan bu-
rada kalacak, ruh ise as›l âlemine dönecektir. Yunus bu durumu flöyle dile getirir:

Ten fânîdir, can ölmez, gidenler geri gelmez,
Ölürse tenler ölür, canlar ölesi de¤il.

Ölüm bir k›s›m insanlara göre tehlike çanlar›n›n çalmaya bafllamas›, bir an ön-
ce yüce yarat›c›s›na kavuflmay› arzu edenler aç›s›ndan ise hakikat âlemine aç›-
lan bir kap›d›r. Ölümü bir yokluk olarak gören materyalist düflünceye göre teh-
likeli bir yolculuk, Allah’a ve ahiret gününe inanan ve sorumluluk bilinci için-
de yaflayan mü’mine göre dostun yan›na var›flt›r. Mevlânâ ölümün bu iki yüzü-
nü flöyle ifade eder:
“O¤ul, herkesin ölümü kendi rengindedir. ‹nsan› Allah’a kavuflturdu¤unu düflün-
meden ölümden nefret edenlere, ölüme düflman olanlara, ölüm korkunç düflman
gibi görünür. Ölüme dost olanlar›n karfl›s›na da dost gibi ç›kar.
Ayna beyaz yüzlü Türk’ün karfl›s›nda hofl renklidir. Siyah zencinin önünde ise,
simsiyaht›r.
Ey ölümden korkup kaçan can, iflin asl›n›, sözün do¤rusunu istersen, sen ölüm-
den korkmuyorsun, sen kendinden korkuyorsun.”16

Dünya hayat›n›n fânili¤i ve ölüm ötesi hayata bir haz›rl›k aflamas› teflkil etmesi,
sûfîlerin ölüm öncesi tutum ve davran›fllar›nda etkilidir. Sûfî ölüm ötesi hayat-
ta elde edece¤i nimetlerin bu dünyadaki her fleyden üstün oldu¤unu bildi¤inden
zâhidâne bir yaflay›fl› tercih eder. Ona göre tüm câzip ve e¤lenceli yönleriyle
dünya hayat›, insanlara kendisinin bir haz›rl›k ve geçifl yeri oldu¤unu unuttur-
maya çal›fl›r. Bilgisizlikten kaynaklanan tûl-i emel besleme onun en büyük des-
tekçisidir.17

Allah insan›n ruhunu varl›k alan›na ç›kartt›¤›nda, bu dünyada, berzahta ve
ölüm sonras› hayatta tabiî ve duyusal bir sûreti yönetecek kabiliyet vermifltir.
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Bu bak›mdan ilkönce ruhlar âleminde (elest bezminde) Allah’›n rububiyetini
kabul etti¤i ahd ve mîsâkta, sonra dünyada ve arkas›ndan berzahta farkl› surete
bürünür.18 Hayat insan›n içinde kendini biçimlendirdi¤i bir süreçtir. Ölüm be-
deni ruhtan ay›rd›ktan sonra, ruh kendine uygun hayalî bir surete bürünür. Ruh
ölümden sonra berzaha girince kendi durumunun daha aç›k bir görüntüsünü el-
de eder. Terk etti¤i bedenin bir perdeden baflka bir fley olmad›¤›n› anlar.19 Ölüm
insan için ilk uyan›flt›r. Ölümle olan bu uyan›fl, rüyada kendini uykudan uyan-
m›fl gören insan›n durumuna benzer.20

Hayat kadar gerçek olan ölümün anlafl›lmas›nda tecellî kavram›n›n önemli bir
yeri vard›r. Hayal tecellî ile hakikate bürünür. Sufîlere göre, özellikle de ‹bnü’l-
Arabî aç›s›ndan Allah ilahî isimleriyle tecellî etti¤inde, o ismin mazhar› olan
fley zuhura gelir. Muhyî ismiyle tecellî ederse hayat bulup canlan›r, mübdi’ is-
miyle tecellî ederse vucûd bulur, mümît ismiyle tecellî ederse ölür. Mutlak var-
l›k her an esmâ-i ilâhîyeden biriyle tecellî etmektedir. Her nefeste hem adem
hem de vücûd gerçekleflir. Gelen gidenin hiçbir zaman ayn› de¤ildir. Zira tecel-
lîde tekrar yoktur. Ehl-i keflf Hakk›n her an tecellî ediflini ve her tecellînin halk-
› cedîd, yani yeniden yaratma oldu¤unu müflahede yoluyla bilir. Bundan mah-
rum olanlar, bu sürekli de¤iflimin fark›na varamayanlar âlemin vücûdunun ay-
n› flekilde durdu¤unu san›rlar.21

Hayat ve ölüm gibi, ölüm sonras› hayat da bir gerçektir. Ancak ölümde oldu-
¤u gibi onu da tecrübe etmek mümkün de¤ildir. ‹slâmî ö¤retide uyku ile ölüm
aras›nda iliflki kurularak uyku ölümün kardefli olarak nitelendirilir. “‹nsanlar
uykudad›r. Ölüm onlar› uyar›r”22 sözü bu anlay›fl›n bir göstergesidir. Ölüm
sonras› hayat›n gerçek mahiyetinin anlafl›lmas›nda hayal bir vas›ta olarak kul-
lan›labilir. Hayal belirsiz nitelikte oldu¤undan ne var, ne yok, ne bilinen, ne
bilinmeyendir. Varl›kla yokluk aras›ndad›r. Ontolojik yönden ruhânî olanla
cismânî olan aras›na yerlefltirilir ve berzâh ismi verilir. Hayalin en belirgin
özelli¤i bedensiz olan› cisimlefltirmek, cismânî olan› ruhânîlefltirmektir.23 Ha-
yal büyük ölçüde rüyada tecrübe edilir. Rüyalarla ba¤›ms›z anlamlar aras›nda
bir ba¤ kurulmaya çal›fl›l›r ve bunun en çarp›c› örne¤i Yusuf K›ssas›nda görü-
lür. Sûfînin yaflad›¤› mirac ile hayal âlemi aras›ndaki ba¤ rüya tabiri ilminin
atas› Hz. Yusuf’un bulundu¤una inan›lan üçüncü kat gökle ilgilidir.24 fiairle-
rin ilham ald›klar› yer olan bu makama ulaflan bir sûfî hayal âleminin nas›l yo-
rumlanaca¤›n› ö¤renir. Bu tecrübeyi yaflayan bir sûfî olan Azîz Mahmud Hü-
dâyî’nin tasavvufî düflünce sistemindeki ölüm anlay›fl›n›n kayna¤› da bu bil-
gilerdir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Tasavvufî Düflüncesinde Ölüm ve
Ölüm Sonras› Hayat:

Azîz Mahmud Hüdâyî (950-1038/1543-1628) dünyaya bak›fl›n› Divân’›ndaki25

baz› fliirlerinde yans›t›rken, ölüm ve ölüm sonras› hayatla ilgili görüfllerini çe-
flitli eserlerinde aç›klamakla birlikte, Hayatü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eflbâh26 ile el-
Esiletü ve’l-Ecvibe fi Ahvâli’l-Mevtâ27 adl› eserlerinde toplu olarak vermektedir.
Hayatü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eflbâh iki k›s›mdan meydana gelmifltir. Birinci k›-
s›mda zorunlu ölüm, ölüme kabiliyet ve istidâd, ölümü temennî etmeden nehiy,
ölüm an›ndaki fitneler, saîdlerin ve flakîlerin ahvâli, k›yamet, haflr, hesap, flefa-
at, ve rü’yetullah’›n keyfiyeti bab ve fas›llar halinde anlat›lmaktad›r. ‹kinci k›-
s›mda ise ihtiyarî ölüm ile haflr-i manevî ve tezekkür, verâ, murâkabe, s›dk, zi-
kir, ihsân, muhabbet, temekkün, ittisal, tevhid gibi tasavvufî hal ve makamlar
aç›klanmaktad›r.28 el-Esiletü ve’l-Ecvibe fi Ahvâli’l-Mevtâ’da ise, ölülerin yeyip
yemedikleri, kendilerini ziyaret edenleri bilip bilmedikleri, birbirlerini ziyaret
edip etmedikleri gibi çeflitli konulara yer verilmifltir.29

Hüdâyî ölümü zorunlu ve ihtiyârî olmak üzere ikiye ay›r›r. Ona göre birincisi
hayvanî ruhun bedeni terk etmesidir. “Her can ölümü tadacakt›r” hükmü gere-
¤ince her canl›n›n bafl›na gelen kaç›n›lmaz bir gerçek, geçece¤i bir köprüdür. Ruh
ölümsüzdür ve bir âlemden di¤erine intikal eder. ‹kincisi ise arzulara gem vura-
rak nefsin isteklerine set çekmek, takvâ ile duygular›n esaretinden kurtulup fenâ
vadilerine ad›m atmakt›r.30 Hüdâyî zorunlu ve ihtiyarî ölümün her ikisini de onar
bölümde ele alarak, zorunlu ölüm ve sonras› hayatta karfl›lafl›lanlarla ihtiyarî
ölüm sonras›nda gerçeklefltirilenler aras›nda bir karfl›laflt›rma imkân› verir.
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Sûfî ölümünün yaklaflt›¤›n› hissederse, o ân›n psikolojik yap›s›na ve kendi mefl-
rebine uygun, Kur’an okuma, namaz k›lma, virdini tekrarlama ve bir beyti teren-
nüm etme gibi bir dinî ibadet fleklini tercih eder. Bu hâller bazen heybet (sayg›-
ya dayanan korku), bazen recâ (ümit), bazen de sükûnet ve güven duygusuyla
gerçekleflir.31 Hüdâyî ölümün yaklaflt›¤›n› hissetti¤ini imâ etti¤i bir ilahisinde
geçici olan dünya evinden bâki olan ölümsüzlük yurduna gitme zaman›n›n yak-
laflt›¤›n› dile getirir. Böyle bir durumda insan›n Efendisi olan Rabbinin daveti-
ne icabet edip dost illerini seyre haz›r olmas› gerekti¤ini vurgular:

Yeter oldun bu fânî evde sâkin
Yürü Dost illerin seyrân edegör
Civâr-› Hakk’dad›r hayr-› mesâkin
Yürü Dost illerin seyrân edegör

Efendi cânibinden olsa da’vet
Gerekdir kullara hüsn-i icâbet
Hüdâyî kuluna ede inâyet
Yürü Hakk illerin seyrân edegör.32

Hüdâyî’ye göre ölüm an›nda fleytan insana musallat olur ve ‹slâm’dan so¤utma-
ya çal›fl›r. Allah’›n hidâyet verdiklerinin imdad›na rahmet mele¤i yetiflir ve fley-
tan› kovar. ‹nsan nas›l yaflarsa öyle ölür ve diriltilir. ‹nsan öldükten sonra bede-
ni terk eden ruhlar berzâh âlemine gider. Mü’minlerin ruhlar› yedinci kat semâ-
da, kâfirlerin ruhlar› ise yedi kat yerin alt›ndaki “siccîn”de bulunur. Ancak baz›
ruhlar kabirde, bir k›sm› da mele-i âlâ’ya ç›kamayaca¤›ndan yer yüzünde kal›r.
Ruhlar nerede olursa olsun, güneflin kendisinin semada, ›fl›¤›n›n yer yüzünde
olmas› gibi cesetleriyle irtibat›n› devam ettirmektedir. Her ruh kendisiyle eflde-
¤er/benzer amelleri iflleyen öteki ruhlarla birliktedir. Ehl-i irfân›n ve sâlihlerin
ruhlar› bedenlerini terk ettikten sonra Allah’›n huzuruna ç›karken, kötü ahlâk
sahipleri ile zalimlerin ruhlar› hiç de hofl olmayan irin ve kaynar sularla karfl›
karfl›ya kal›rlar. ‹nsan sadece yapt›¤› amelin karfl›l›¤›n› al›r. Ruhlar Cuma günü
ve gecesinde kabirlerindeki cesetlerine geri gönderilir.33 Kabre gömülen cesetler
bir süre sonra bozulur ve asl›na dönerek toprak olur. Peygamberlerin, velîlerin
ve flehitlerin cesetleri bu hükmün d›fl›nda kal›r ve bozulmaz. Hüdâyî bu düflün-
cesini Hz. Peygamber’in “Allah topra¤a nebîlerin cesetlerini haram k›lm›flt›r” ha-
disiyle desteklemektedir.34

‹lk defa sûra üfürüldü¤ünde dünya hayat› sona erer. ‹kinci üfürülüflte kabirde-
kiler diriltilir. Kabrinden ilk ç›kan Hz. Muhammed (sav) olacakt›r. Her ne kadar
ruhlar varl›¤› için bedenlere ihtiyaç duymasalar da, yakînî zevkin gerçekleflme-
si ruh-beden bütünlü¤üyle sa¤lan›r. Bu bak›mdan haflr hem ruhanî, hem de cis-
manî olacakt›r. Cesetlerin tekrar bir araya getirilmesi, Allah için ilk defa yarat-
maktan daha zor de¤ildir. ‹nsanlardan bir k›sm› hesaps›z cennete girerken, bir
k›sm› hesab›n› kolay, bir k›sm› da çetin ve zor verecektir. Herkes iman ve ame-
linin derecesine göre sorgulanacak ve karfl›l›¤›n› alacakt›r. fiefaate ehil olanlara
Hz. Peygamber flefaat edecektir. Daha sonra da müminler flekil ve cisimsiz ola-
rak Allah’› görecektir.35



‹nsan›n dünyadaki kiflili¤iyle yak›ndan iliflkili olan ölüm sonras› hayat, ölüm-
süzlük düflüncesinin temelini oluflturur.36 Ölümsüzlü¤e ulaflma inanan insan›n
mükemmel insan olma gayesini gerçeklefltirme çabas›d›r. Mahiyeti icab› yok ol-
mayan ruh ölüm sonras› hayatta bedenle bütünleflerek mükemmeliyete eriflir.
‹nsan varolufl gayesinin anlam›n› idrâk etti¤i ölçüde bu hayatla s›n›rl› kalmad›-
¤›n› ve ölüm sonras› hayat›n varl›¤›n› kabul eder.
Hüdâyî’ye göre dünya geçici oldu¤u gibi ayn› zamanda vefas›zd›r. Bu sebeple
süslenerek insan›n karfl›s›na ç›kan yalan dünyaya aldanmamak gerekir. Çünkü
o âlemlerin yüzü suyu hürmetine yarat›ld›¤› Hz. Muhammed (sav)’i bile al›p gö-
türmüfltür. Dünya bir taraftan halk›n gözüne iyi ve güzel görünürken öbür taraf-
tan gözünü toprakla doldurur:

Kim umar senden vefây› 
Yalan dünya de¤il misin
Muhammedü’l-Mustafa’y›
Alan dünya de¤il misin

Kasdedip halk›n özüne 
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne 
Gülen dünya de¤il misin

‹flin gücün dâim yalan 
Çok kifliden arta kalan
Nice kere boflaluben 
Dolan dünya de¤il misin37

Hüdâyî dünyan›n geçicili¤ini vurgulad›¤› bir ilahisinde emanete h›yanet etme-
meyi, geçici olan dünyada gaflete dalmamay›, ölüm sonras› hayatta insan› utan-
d›racak davran›fllar yapmamay› ö¤ütlemektedir. Bedenlerin ölümü gerçektir.
Ancak bu Allah sevgisiyle hayat bulan kalplerin bozulup çürüyece¤i anlam›na
gelmez. Bu bak›mdan bir gün var, öbür gün yok olan dünyaya yüz vermemek,
ölmeden önce ölme fluuruna ermek gerekir:

Fermân eriflecek yüce Hazretten 
Uyar›rlar seni nevm-i gafletten
Götürüb aya¤› bezm-i kesretten 
Otag-› berzâhta kursan gerekdir.

Hüdâyî âlemin yoktur sebât› 
Ölmezden ön ölen buldu hayat›
Yeter ettin ednâya iltifât› 
Bu âlî divânda dursan gerekdir.38

Hüdâyî’ye göre zorunlu ölüm ve sonras›nda karfl›lafl›lanlar gibi, ihtiyarî ölümün
de kendine mahsus bir manevî haflri vard›r. Ancak bu, avâm, havâs ve havâs-
su’l-havâs mertebelerinde farkl› farkl› olur. Avam›n haflri bedenlerinin kabirle-
rinden mahfler yerine ç›kar›lmas›d›r. Havâss›n haflri, seyr u sülûkla dünyevî be-
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den kabirlerinden ruhanî âleme yükselmeleridir. Havâssu’l-havâss›n haflri ise,
ruhanî benlik kabirlerinden Allah’a vas›l olup Rabbanî hüviyete bürünmeleri-
dir.39

Hüdâyî ihtiyarî ölümü fenâya ermek olarak görür ve fenân›n da bekâ âlemi için
bir köprü, sabah› vuslat bayram› olan bir gece oldu¤unu ifade eder. Ona göre ih-
tiyarî ölüm ve onun peflinden gelen manevî haflr, seyr u sülûkla gerçeklefltirile-
bilir. Celâl ve Cemâl duvarlar›n› afl›p selsebil p›nar›na ulaflmak isteyenler nefis
vatan›ndan ayr›l›p üns flehrine s›dk ile hicret etmelidir. Bu da riyâzet, tövbe ve
Allah’a samimi bir kalple yönelmekle olur.40 Gayb›n on mertebesini geçip vus-
lata ermek usûle uygun hareket etmekle gerçekleflir. Manevî haflri gerçeklefltir-
menin temeli olan bu usûl; ihlâs› müflâhede ederek emirleri yerine getirmek,
sünnete uymak, bid’atlerden uzaklaflmak, havf’› müflâhede ederek yasaklar› terk
etmek, haramlara riâyet, mahlûkâta nasihat yoluyla flefkat etmek, zorluk ve s›-
k›nt›y› kald›rmak, vakti bofla gideren herkesten ve her fleyden uzaklaflmak ve
kalbin huzurunu gideren her fleyden ayr›lmakt›r41

Hüdâyî ihtiyarî ölümün, bir baflka deyiflle fenâ’n›n Allah’a vuslat› sa¤layan
önemli bir vas›ta oldu¤unu ifade eder. Allah’a vas›l olmak onu tan›makla müm-
kündür. Bunu sadece ehl-i irfân gerçeklefltirebilir.42 Hüdâyî ehl-i irfân›n bir s›-
fat› olan fânî dünyay› ve mâsivây› gönülden ç›karmay›, Allah’›n d›fl›nda hiçbir
fleye güvenmemeyi bir fliirinde flöyle terennüm eder: 

“Neyleyim dünyay› 
Bana Allah’›m gerek
Gerekmez mâsivây› 
Bana Sultan›m gerek

Ehl-i dünya dünyada 
Ehl-i ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdâda 
Bana Allah’›m gerek

Dertli derman›n ister 
Kullar sultan›n ister
Âfl›k cânân›n ister 
Bana Sübhan’›m gerek

Fânî devlet gerekmez 
Dürlü zînet gerekmez
Hakk’s›z cennet gerekmez 
Bana Allah’›m gerek43

Hüdâyî insan›n vahdet âleminden kesret âlemine geliflini, yarat›l›fl aç›s›ndan ah-
sen-i takvîm oluflunu ve ahlâk yönüyle de kemâle erip Allah’a yak›nlaflmas›n›,
kesretten kurtulup Rabbiyle halvete giriflini flöyle anlat›r:

Ezelden aflk ile yâne geldik
Hakikati flemine pervâne geldik
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Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik

Geçüp fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik

Fenâ bulduk vücûd-› fânî mutlak
B›rakt›k katreyi ummâna geldik

Nemiz ola Hüdâyâ sana lây›k
Heman bir lutf ile ihsâna geldik

Umar›z irerüz bâki cihâna
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik

Geçüp âhir bu kesret âleminden
Hüdâyî halvet-i Sultan’a geldik44

Hüdâyî Hayâtü’l-Ervâh’›n ikinci k›sm›nda hakikat yolcusunun benlik ba¤lar›n-
dan s›yr›l›p bekâ billaha ulaflmas›nda takip edece¤i usulün esaslar›n› aç›klar.
Bunlar› Hace Abdullah Herevî (ö.481/1088)’nin Menâzilü’s-Sâirîn45 adl› eserini
esas alarak s›ralar. Herevî bu eserini on k›s›m ve her k›sm› da on bölümde ele
alm›flt›r. Bu k›s›mlara Bidâyât, Ebvâb, Muamelât, Ahlâk, Usûl, Edviye, Ahvâl, Ve-
lâyet, Hakâik ve Nihâyât isimlerini vermifltir. Hüdâyî bu k›s›mlardan birer teri-
mi seçerek Hayatü’l-Ervâh adl› eserini meydana getirmifltir. Herevî gibi o da te-
rimleri avam, havâs ve havâssü’l-havâs mertebelerinden aç›klam›flt›r. Bazen He-
revî’nin ismini zikrederek,46 bazen de zikretmeden al›nt›lar yapm›flt›r. Bu da
Hüdâyî’nin tasavvufun esaslar› konusunda Herevî’den etkilendi¤ini gösterir.
Hüdâyî, seyr u sülûku tamamlamak için Herevî’nin on k›sm›ndan Bidâyât’tan
tezekkür, Ebvâb’dan vera’, Muamelât’tan murâkabe, Ahlâk’tan s›dk, Usûl’den zi-
kir, Edviye’den ihsân, Ahvâl’den muhabbet, Velâyet’ten temekkün, Hakâik’ten it-
tisal ve Nihâyât’tan tevhid’i seçerek oluflturdu¤u on esas belirlemifltir. On say›s›
taml›¤› ifade etti¤inden bu mertebeleri aflan bir sâlik ihtiyarî ölümü gerçeklefl-
tirmifl olur.
Hüdâyî sûfînin seyr u sülûkta takip etti¤i mertebelerden her bir k›s›mdan bir bö-
lümü seçerek tespit etti¤i bu on esastan önce, her mertebede ayr› bir yeri olan töv-
beyi ele al›r. Zira tövbenin tasavvufî e¤itim sürecinde önemi büyüktür. Seyr u sü-
lûk tövbe ile bafllar. Vuslata ermeyi arzu eden hakikat yolcusu için her fleyden ön-
ce tezekkür gelir. Bunun temelinde kendi kusurlar›n› göz önünde bulundurup fley-
hin ve mürflidin kusurlar›yla meflgul olmamak vard›r. ‹kinci s›rada kalbi fleriat, ta-
rikat ve hakikatte yasak olan fleylere ilgi duyma kirinden temizleyen vera’ bulu-
nur.47 Sâlik, keflf ve müflahedeye ulaflmak için takvâl› bir flekilde Allah’› murâka-
be etmelidir. Kalbinin Hakk’la beraber olmas›, O’nun iradesine karfl› koymamas›
ve Cenab-› Hakk’›n hakikatinin her fleyde oldu¤unu düflünmesi gerekir. Böylece
fluhûdî tevhidi murakabe etmifl olur.48 Sâlik, nübüvvetten sonra en üst derecede
bulunan s›dka büyük önem vermelidir. Bunun en alt derecesi s›r ile alâniyetin ay-
n› olmas›d›r. Hakikatin eksiksiz gerçekleflmesi s›dka ba¤l›d›r. Bütün kalbiyle Al-
lah’a yönelen sâd›k, daima ünsiyet hâlinde oldu¤undan amellerini görmez.49
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Hüdâyî vahdet s›rr›na ermek için flirkin her türlüsünden sak›nman›n önemini
vurgulad›¤› bir ilahisinde, bu günün iflini yar›na b›rakmamay› ve do¤ruluktan
ayr›lmamay› tavsiye eder. Temel felsefesi do¤ruluk olan Allah dostu âfl›klar için
ölüm söz konusu de¤ildir. Onlar ölümsüzlük flerbetini içtiklerinden k›ldan ince
k›l›çtan keskin s›rat köprüsünü bu dünyada geçerler, kevseri burada içerler.
Çünkü ölmeden önce ölme fluuruna erdiklerinden kalplerini nur ile doldurmufl-
lar, Hakk’› bulmufllard›r. Ölüm gerçe¤iyle karfl›laflt›klar›nda hiçbir korkuya ka-
p›lmadan yeni bir hayata ad›m atmak için sab›rs›zlan›rlar. Hüdâyî bu düflünce-
lerini flöyle ifade eder:

Âfl›k olan mü’min ölmez 
Müflrik hod kendüyü bilmez
Âhir bunda kimse kalmaz 
Yükün erkenden eregör

Sâd›klar yolunu tutup 
Hakk’›n dergâh›na yetüp
Âfl›k bülbül gibi ötüp 
Dost güllerin deregör

Do¤ru yola giden erler 
S›rât› bunda geçerler
Bilmez isen bu yolu ger 
Var bir bilire soragör

Hulleyi bunda biçerler 
Kevseri bunda içerler

Sülükün mertebelerini gösterdi¤i Merâtibu’s-sülük adl› eserinden bir kesit
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Cenneti bunda açarlar 
Durma kap›y› uragör

Ölmezden evvel ölüben 
Kalbin nur ile doluben
Hakk’›  Hüdâyî buluben 
Bâkî hayata iregör”.50

Hüdâyî, seyr u sülûk’ta zikrin çok özel bir yeri oldu¤unu belirtir. Zikir nisyan ve
gaflet tehlikesinden kurtulup sâfi olmakt›r. Zikir Allah’›n isimleriyle yap›lmal›-
d›r. Zikrin en üst derecesi kelime-i tevhidle yap›lan›d›r. Buna ilaveten müflâhe-
deyi devaml› k›lan, zihni gaflete düflürecek tefrikadan kurtaran zikr-i hafî ve zik-
redenle zikredilenin birleflti¤i zikr-i hakîkî vard›r. Seyr u sülûkun nihâyet maka-
m›nda olanlar için zikrin fenâdan sonra bekâ mertebesi bulunur. Bu, Hakk ile
var olmakt›r. Hem zikir hem de ibadetler ihsân mertebesinde, Allah’› görüyor-
mufl gibi yap›lmal›d›r.51

Hüdâyî, muhabbeti avâm menzilinden havâs menziline yükselmenin son nokta-
s› olarak görür. Muhabbet ehli yapt›klar›na karfl›l›k beklemez. Muhabbet menzi-
linin alt›ndaki makamlarda bulunanlar ise yapt›klar›na karfl›l›k beklerler. Seyr
u sülûkta esas olan Allah’›n r›zas›n› isteyerek, mâsivây› terk etmektir.52

Hakikat yolcusu velâyet mertebesine ulaflt›¤›nda  temkin ehlinden olur. Burada
istikrar ve istikametin en üst derecesi vard›r. Temekkün, velâyet makamlar›n›n
sonuncusudur. Farktan ceme ç›k›lan›d›r. Cem hâline ulaflan sâlik, eflyan›n haki-
kati bilgisine ulafl›r.53

Hakikat mertebesine ulaflan sâlik, zâhir ile bât›n›, evvel ile âhiri, mübdi’ ile mu-
îdi bir müflâhede eder.  Bu makam Ahadiyet mertebesinin alt›nda bulunan Vah-
dâniyet mertebesidir. Bu mertebede isimler aras›ndaki farkl›l›k ve z›tl›klar orta-
dan kalkar. Yön, cisim ve flekil olmaks›z›n ittisâl gerçekleflir. Bunun akabinde
sâlik, Mutlak varl›¤›n d›fl›nda her fleyi, hatta kendi varl›¤›n› da kaybeder. Böyle-
ce kendi varl›¤› (vücûd) Hakk›n varl›¤›nda fenâ bulur. Asl›nda gerçek vücûd
Hakk’›n vücûdudur. O’nun d›fl›ndaki vücûdlar itibârîdir. Hakk’›n d›fl›nda hiçbir
fley yoktur. O bak›mdan ontolojik bir ittisal söz konusu de¤ildir.54

Hakikat yolcusu sülûkun sonunda tevhide ulafl›r. Bu en yüce makam ve ulafl›l-
mas› en zor hedeftir. Tevhide ulaflan hissiz ve hareketsiz Hakk’›n manevî yak›n-
l›¤›n›n hakikatine dalar. Bu kulun yarat›lmazdan önceki hâline dönüflüdür. Tev-
hid, s›fatlar›n ve eserlerin tümüyle fenâ bulmas›yla gerçekleflir. Ahadiyet maka-
m›nda hiçbir söz ve flekil yoktur. Aksi halde Ahadiyet makam› olmazd›.55

Hüdâyî  vahdet deryas›na girenlerin kesretin dalgalanmalar›na aldanmayaca¤›-
n›, Hakk’›n didâr›n› görenlerin fâni fleylerle vakit geçirmeyece¤ini belirtir. On-
lar ölmeden evvel ölmenin fluuruyla hareket ettiklerinden kul haklar›na sayg›l›
olurlar, insanl›¤›n fark›na var›rlar ve Hakk’›n divân›na gönül rahatl›¤›yla gider-
ler. Gerçek bilgi, sonbahar› yaflamayan serviler gibidir. Onlar›n yaz› k›fl› olmaz.
Bu bilgiye ulaflanlar hakikati müflâhede ettiklerinden varl›¤›n s›rr›n› zevkle id-
râk ederler. Hakk’›n dergâh›na girenler hem bu dünyada hem de ölüm sonras›
hayatta büyük ihsân ve ba¤›fllara erdiklerinden sevinçlidirler.56
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Sonuç:

Hayat kadar gerçek olan ölüme al›flmak, hayat ve tecrübeyi bu olgunun oda¤›na
yerlefltirmek, ilim ve irfân, bilgi ve hikmet sahibi bilge kiflilerin yapabilece¤i bir
ifltir. Hayat gibi ölüm de karfl› konulamaz bir hakikattir. Ölüm bedenden ayr›lan
ruhun Rabbine kavuflma ça¤r›s›na verdi¤i cevapt›r. Ölüm korkusu bu büyük ha-
kikatle ans›z›n karfl›laflma, haz›rl›ks›z yüzleflme korkusudur. Ebedî hayat› iste-
yip de ölümü istememek, cehaletin eseridir. Ölümden korkan, ayn› zamanda Al-
lah’›n adaletinden, hikmetinden, ihsan ve ba¤›fl›ndan kaç›yor demektir.
Ölümsüzlü¤e ulaflma birçok insan›n ortak arzusudur. Ölüm gerçe¤i insan›n
ölümlü olmas›na ra¤men sonsuza kadar yaflama arzusunu engelleyememifltir.
Hüdâyî’nin de içinde bulundu¤u sûfîler bu arzuyu ölümsüz olan ruhu ölüm
sonras› hayata haz›rlamak suretiyle tatmin etmifllerdir. Allah’a ve ölümden son-
raki hayata inananlar›n ölümle ilgili düflünceleri farkl› fluur seviyelerinde bulu-
nur. Genellikle halk dünya ve ahiret için yapt›¤› faaliyetlerde daha çok dünyay›
ön plana ç›karmaktad›r. Buna mukabil yo¤un bir dinî atmosferde yaflayanlar
ölüm ötesi hayata daha fazla önem atfetmektedirler. Gönüllerindeki Allah aflk›y-
la bir an önce vuslata ermeyi uman sûfîler ölümü ölümsüzlü¤e ulaflman›n bir
basama¤› olarak görmektedirler. Nitekim her hareketini bir ibadet vecdiyle ya-
parak Allah’› görüyormuflças›na davran›fllar›na yön veren Hüdâyî, yaklaflan ölü-
mü hissetti¤inde, son nefeste olmak istedi¤i gibi olmaya çal›flm›flt›r.
Hüdâyî ihtiyarî ölüm ad›n› verdi¤i seyr u sülûk mertebelerini aflmakla ölmeden
önce ölme fluuruna erilece¤ini ifade eder. Ona göre, f›trat›n asl›na dönülünce te-
zekkür gerçekleflir. Vera’ insan›n mâsivâ ile olan ilgisini kopar›p atar. Murâkabe
insan› Allah’a sayg›l› ve sorumluluk bilinciyle hareket ettirir. S›dk her fleyin te-
melidir. Zikir yapmadan vuslat gerçekleflmez. ‹hsân kalp rahats›zl›klar›n› teda-
vi eder. Cefâ ile eksilmeyen, safâ ile artmayan muhabbete ehil olan lutfu ve kah-
r› eflit görür. Mutlak varl›k olan Allah’›n vücûdunun yan›nda di¤er varl›klar›n
vücûdu yok mesabesindedir. ‹nsan fenâya vas›l oldu¤unda tevhide erer. Bunu
da ancak irfân ehli baflarabilir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî 
Kuddise S›rruhû’nun Tarîkatnâme-i Türkî

Adl› Eserine Göre Tarikat Edebleri

D R . R I F A T  O K U D A N
Süleyman Demirel Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi, Araflt›rma Görevlisi  

“Allah biri hakk›nda hayr› isterse, onu dinde fakih k›lar” buyru¤u ilk as›rdan iti-
baren müslümanlar› f›kha yöneltmifltir. Hicri II. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
bugün cüz’ün küllün ismiyle isimlendirilmesi kabilinden mecazen f›k›h dedi¤i-
miz fleraitin zâhiri ve art›k o tarihten itibaren kalbin saflaflmas› ve ruhun inflira-
h›na telmihle tasavvuf ad›n› alan bât›n-› fleriat olarak fleriat iki k›s›mda mütalaa
edilmeye bafllanm›flt›r. Zahirî azalarla ilgili hükümleri araflt›ran f›k›h ilmi ve
ibadetlerdeki iç duygularla; bu duygular›n letafetini sa¤layan latifelerle ilgili hü-
kümleri araflt›ran ve bunlara ba¤l› haller ve ruhî geliflmelerle ilgili konulardan
bahseden tasavvuf ilmi.. Tasavvuf zâhir-i fleriat›n bât›nda da uygulanmas›n› sa¤-
lamak, ibadetlerin âdet olmaktan ç›k›p gerçekten ibadet olmas›n› ö¤retmek için-
di. Bunun için zamanla tasavvuf ilminde ekoller ortaya ç›km›fl ve t›pk› f›kh›n zâ-
hirini konu edinen mezheblerin kendi usûlleri oldu¤u gibi, tasavvufî meflreble-
rin de kendi erkân ve âdâb› tesis edilmifltir.
‹flte zâhir-i f›k›h ilmini ikmâl ederek fetva makam› olan kad›l›¤a kadar yükselen
ve daha sonra f›kh-› bât›nîde de yüksek makamlara ulaflan Azîz Mahmud Hüdâ-
yî kuddise s›rruhu da tasavvuf yoluna girenler için edebleri ihtiva eden Tarîkat-
nâme-i Türkî adl› Türkçe eserini kaleme alm›flt›r. Bu tebli¤imizde Hazret-i Pîr’in
bu eserine göre müridin fleyhine karfl› edebleri konusunu incelemeye çal›flaca¤›z. 
‹lk defa Nûrî ad›nda bir kifli taraf›ndan 1287 y›l›nda ‹stanbul’da Külliyât-› Haz-
ret-i Hüdâyî’nin içinde bas›lan eserin1 inceledi¤imiz nüshas› zikretti¤imiz ilk
bask›dan 50 sene sonra fieyh’in irtihalinin 300üncü sene-i devriyesine tekabul
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eden 1337 y›l›nda, Hüdâyî Âsitânesi son postniflînlerinden olan fieyh Mehmed
Gülflen Efendi (ö. 1925) taraf›ndan yay›nlanan Külliyât-› Hazreti Hüdâyî kuddi-
se s›rruhu’nun 21-28 (Matbaa-i Bahriye 1338) sayfalar› aras›nda yer alan nüsha-
s›d›r. Eserde dikkati çeken en önemli özellik, dil olarak herkesin anlayabilece¤i
sadelikte kaleme al›nm›fl olmas›d›r. Ayr›ca Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rru-
hu, eserde zikretti¤i konular› anlat›rken hemen hepsinde her kadiyye hükmün-
deki cümleden sonra tasavvuf literatüründe tan›nan zevât›n menkabelerinden
örneklerle konunun daha anlafl›l›r olmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu üslûp ayr›ca, esere
ayr› bir zevk ve tat katm›fl; okuyucuyu kuru bilgi ve nasihatlerden daha çok his-
sedilir ve yaflanabilir tecrübelerle teflvik ve ter¤ib etmifltir. Baz› yerlerde de bun-
lar› Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den rivâyetlerle destekleme ihti-
yac›n› duymufltur. Ancak bütün hepsinde dikkati çeken özellik, bunlar›n bile
herkesin anlayabilece¤i bir dil ve üslupla kaleme al›nm›fl olmas›d›r. Muhteme-
len daha sonra bizzat kendisinin Arapça’ya et-Tarîkatu’l-Muhammediyye ad›yla
tercüme etti¤i bu Türkçe eserini, Arabî bilgisi olmayan ve dolay›s›yla herhangi
bir flekilde ilim tahsili yapamam›fl halktan insanlar›n bile anlayabilmesini amaç-
lam›fl olmal›d›r. Kendisinin ifadelerini zikrederken de görülece¤i gibi, yaklafl›k
400 sene önce, bugün bile gâyet rahat anlafl›labilen bir dille ve anlamay› kolay-
laflt›racak örneklerle kaleme al›nan eser, sadece Celvetiye tarîkina mensup olan
dervifllere de¤il, herhangi bir tarikatta bir fleyhe intisab etmifl bütün sâliklere
düstur ve yol gösterici bir özellik arz etmektedir.
Eserde dikkati çeken önemli özelliklerden biri de oldukça vecîz bir flekilde yaz›l-
m›fl olmas›d›r. Cümleler oldukça k›sa ve seçilen kelimeler halk›n kolayca anlayabi-
lece¤i olabildi¤ince Türkçe kelimelerdir. Ayn› zamanda Arapça ve Farsça terkipler
yerine daha yal›n ve aç›k Türkçe ibarelerin tercih edildikleri görülmektedir. Bunun
yan›nda eserde ilmî bir kayg› duyulmad›¤›, tamamen dervifllere yol gösterici bir na-
sihat amac›yla yaz›lm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü gerek rivâyet edilen hadis-
lerin gerekse nakledilen menkabelerin kaynaklar›ndan bahsedilmemifl, belki de
fleyhe karfl› teslimiyet ve pâk itikad›n ilk denemesi yap›lm›flt›r. Fakat hangi râvinin
rivâyeti oldu¤u veya kimden nakledildi¤i birkaç menkabe d›fl›nda zikredilmifltir.
Sohbet üslûbuyla kaleme al›nan eser, bugün bile sanki Hazret-i Pîr hayatta ve ken-
disi sohbet ediyormuflcas›na okunup kolayca anlafl›labilecek bir üsluptad›r.
Eserin ilk giriflindeki hamdele ve salveleden d›fl›nda ister kendisinin delil olarak
zikretti¤i ister nakiller aras›nda geçen âyetler d›fl›nda Arapça ibareye rastlanma-
maktad›r. Hamdele ve salvele de yal›n ve k›sa olarak, sadece iki sat›rda tamam-
lanm›flt›r. Ancak dikkati çeken husus, bu kadar sade ve oldukça Türkçe ibareler-
le yaz›lm›fl eserde, hiçbir zaman âyetlerin anlamlar›n›n verilmemifl olmas›d›r. Bu
yaflad›¤› zaman›n ilim örfünü yans›tt›¤› kadar Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›r-
ruhu’nun âyetleri tercüme etme konusundaki hassasiyetini de göstermektedir.
Allah lafz›ndan sonra tenzih ve tesbih, Hz. Peygamber’i zikrederken salavât, as-
hâb-› kirâm ve velîlerin adlar›ndan sonra dua cümlelerini mutlaka zikretmifl ol-
mas›, eserinin içinde söylemese de amelî olarak ö¤retti¤i edeblerden biridir.
Hazret-i Pîr hamdele ve salveleden sonra eserinin konu ve içeri¤ini özetleyen
sözlerinde ‘Hak yoluna yürümek isteyenlerin, bu yolun yollar›n en flereflisi ve
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en yücesi olmakla k›s›r olan akl›n onu anlamaya yetersiz olaca¤›n› bilmelerini
ve bu yolun, taliblerini taleb ettikleri matluba ulaflt›rd›¤›n›’ ifade etmektedir.
Ayn› zamanda bu yol için kâmil bir mürflid ve yol hakk›nda derin ilme sahip bir
terbiyecinin gereklili¤ini de beyan eden Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruh,
sözüne delil olarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Gerçekten Allah
beni edeblendirdi ve edeblendirmemi güzel yapt›” hadisini zikretmektedir.
Ona göre bu yolun ilk basama¤›, tâlib-i Hakk olan kiflinin mürid olmadan önce
kalbinin mutmain olup yerleflece¤i, gönlünü dolduran bir fleyhe bîat etmesidir.
Bu bîatle art›k mürîd olunmaktad›r. Ancak bu ilk basamaktan itibaren sonuna
kadar uymas› ve daima düstur edinmesi gereken prensip; ‘ahdini muhkem tut-
mas›, genifllikte ve darl›kta, zorlukta ve rahatl›kta o ahdi bozmayarak bîatinde
sebat etmesidir’. Çünkü (men sebete nebete) “sebat eden yetiflir” buyrulmufltur.
Bahsedilen bu biat, Ashâb-› Kiramdan Avf b. Mâlik rad›yallahu anhunun rivâ-
yet etti¤i flu haberdeki biat gibidir. Azîz Mahmud Hüdâyî (k.s)’nin anlat›m›yla
flöyledir: “Avf bin Mâlik rad›yallâhu anh ider: ‘Birkaç kifli Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem kat›nda idik. Allah ve Rasûlüne biat itmez misiz, didi. Biz ittik;
yâ Rasûlallah, biz sana biat itmedik mi? Yine Kelâm-› fieriflerini iâde buyurdu-
lar. Biz dahî elimiz uzadub, nenin üzerine biat idelim yâ Rasûlallah, didik. Bu-
yurdular ki; Allah’a ibâdet idesiz, flirkden hazer idesiz, befl vakit namaz› k›las›z,
hak sözi dinleyesiz, itaat idesiz ve kimseden nesne istemeyesiz.’ Râvî ider: Ol
cemaat akd-i biati flöyle sak›nd›lar ki, hatta baz›n›n elinden asâs› düfldükde kim-
seden al›vermek istemediler.” ‹flte buradan itibaren Azîz Mahmud Hüdâyî kud-
dise s›rruh, ‘ve dahî mürid fleyhinden..’ diyerek, art›k müridin fleyhine karfl›
edeblerini s›ralamaya bafllamaktad›r.
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Biatten itibaren müridin uymas› gereken en önemli prensip fleyhten s›rr›n› giz-
lememesi, fleyhinin buyurdu¤u emirden baflkas›yla ve yine onun telkin etti¤i zi-
kirden baflkas›yla meflgul olmamas›d›r.
Genel prensiplerden birisi de, müridin sâlik oldu¤u yolu, müntesibi oldu¤u ta-
riki tariklerin en hay›rl›s› itikad ederek edeblerine ve usulüne riâyet etmeye
özen göstermesi; bununla birlikte, açl›¤a, uykusuzlu¤a, sükuta ve halktan uzle-
te devam etmesidir. Çünkü Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruh, Cüneyd-i Ba¤-
dâdî kuddise s›rruhû’nun, süluktan fayda tahsil edebilmek için sekiz flart s›rala-
d›¤›n› söylemektedir. Bunlardan ilki dâima abdestli olmak, ikincisi devâm-› hal-
vet, üçüncüsü dâima oruçlu olmak, dördüncüsü devâm-› sükût, beflincisi de-
vâm-› zikir, alt›nc›s› ister hayr olsun, ister fler olsun devaml› olarak havât›r› (zih-
ne gelen menfî vehim ve hayalleri) nefyetmektir.
Cüneyd-i Ba¤dâdî kuddise s›rruhu’nun süluktan fayda tahsiline flart kofltu¤u ye-
dinci flart ise i’tikâd-› pâk (tertemiz itikad) ve kemâl-i teslim ile kalbini fleyhe
rabt etmektir. Bunun nas›l bir itikadla olmas› gerekti¤ini de flöyle örneklendir-
mektedir: ‘Bütün dünya meflây›hla dolu olsa bu fakire feyz ancak bu fleyhten
olur, baflkas›ndan olmaz diye itikad etmelidir. Çünkü müridin kalbinde fleyhten
baflkas›na meyl olursa bât›n› Hazret-i Vâhidiye’ye aç›lmaz.’
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu, meflây›h kuddise s›rruhumun bu flart›n
riâyetine mübala¤a ettiklerini söyledikten sonra fieyh Necmeddin-i Kübrâ’n›n
bu konudaki flu sözlerini nakletmektedir: “Ayna ifllenecek âletler ve sebepler ha-
z›r ve müheyyâ (haz›rlanm›fl) olsa ama usta olmasa, o ayna vücud bulmaz. ‹flte
bu örnek gibi flerâit-i seb’ay-› Cüneydiye (denilen yukar›da sayd›¤›m›z Cüneyd-
i Ba¤dâdî’nin yedi flart›) bulunsa ama fleyhe rabt-› kalb bulunmasa müridin kal-
bi mir’ât-› safa bulmaz (kalb aynas› saflafl›p par›ldamaz).”
Cüneyd-i Ba¤dâdî’nin sayd›¤› flartlardan sekizincisi ise, Allah’a ve fleyhe itiraz›
terk ederek s›k›nt› ve rahatl›¤› Yaradan’dan bilip teslimiyet göstermektir. Allah
Teâlâ’n›n (asê en tekrahû fley’en ve huve hayrun lekum) “umulur ki, sizin kötü
ve çirkin gördü¤ünüz bir fley sizin için daha hay›rl›d›r” buyurdu¤unu devaml›
hat›r›nda tutarak sâlikin ‘Mevlâ kuluna en merhametli, onun halini en iyi bilen-
dir; hay›r da bunda olabilir’ demesidir.
fieyh Cüneyd-i Ba¤dâdî’nin süluktan fayda tahsiline flart kofltu¤u bu sekiz mad-
deyi s›ralad›ktan sonra Azîz Mahmud Hüdâyî müridin riâyet etmesi gereken
edebleri saymaya devam ederken sanki bu sekiz flart› flerh etmektedir. Ona göre
mürid halvet ve inkita’ vaktinde kimseye kap› açmamal› ve sohbet ve ziyaretten
sak›nmal›d›r. Hazret-i Peygamber aleyhissalatu vesselam  bafllang›ç hallerinde
Hakk’la ünsiyet için halktan inkita’ ederek (ilgisini keserek) Hira Ma¤aras›’nda
yaln›z kal›rlarm›fl, diyerek bunu delil olarak zikretmektedir.
Buraya kadar süluka giren müridin riâyet etmesi gereken genel prensipleri zik-
reden Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu, buradan itibaren fleyhin meclisin-
de ve iliflkilerindeki edebleri s›ralamaya bafllamaktad›r.
Ona göre mürid zahiren ve bat›nen dâima taharet üzere olmaya özen gözen gös-
termeli; özellikle fleyhin huzurunda abdestsiz olmamal›d›r. Bunu flöyle örnek-
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lendirmektedir: “fieyh-i Ekber, kendi piri fieyh Ebû Medyen’den kuddise s›rru-
humâ hikaye ider: Buyurmufllar ki: ‹btidâ hâlimde fieyh’e varmazd›m illâ zahi-
rimi pâk idûb kalbimi dahî kendü bildiklerimden tathîr iderdim. Eger kabûl
iderse saâdetime, eger kabûl itmezse kendü fleâmetime haml iderdim.”
Bunlara ek olarak mürid fleyhe vard›¤›nda da edebe riâyet etmelidir. Asl›nda
fleyhin huzurunda riâyet edilmesi gereken edeblerdeki prensipler bütün tarik-
lerde ayn› kaynaktan beslenmesi cihetiyle benzer olsa da zamanla kazand›¤› se-
ramonik nitelik itibar›yla fleklî farkl›l›klar gösterebilmektedir. Burada naklede-
ce¤imiz Azîz Mahmud Hüdâyî’nin zikretti¤i huzur edebi bugün seramoni hali-
ne gelmifl Mevlevî edebiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda fleklen görülen farkl›l›klarla be-
raber özdeki birliktelik de anlafl›lacakt›r. Celvetîli¤in piri olan Azîz Mahmud
Hüdâyî kuddise s›rruhu, zaman›ndaki bilinen edebe göre müridin fleyhe vard›-
¤›nda fleyhin dizini öpüp oturmas› gerekti¤ini söylemektedir. Ama fleyh tevec-
cühte iken bir fley söyleyip incitmemeli, ondan sonra halini arz ederken de ken-
di gördü¤ü (rüya, keflf gibi) vak›adan hiçbir fley gizlemeyip üstüne bir fley kata-
rak fazla da söylemeyerek emaneti sahibine ulaflt›rmal›d›r. E¤er fleyh müridin
anlatt›klar›n› tabir ederse can kula¤›yla dinlemeli, e¤er tabir etmezse fleyhi tabir
etmeye zorlamamal›d›r. Çünkü bazen maslahat müridin anlatt›klar›n›n tabir
edilmemesinde olabilir.
Müridin fleyhin meclisinde otururken riâyet etmesi gereken edebler ise, Azîz
Mahmud Hüdâyî’ye göre, müridin fleyhin huzurunda kaftan›n›n yenini ç›karta-
rak oturmamas› ve fleyhin söyledi¤i sözleri içten bir kabulle can kula¤›yla din-
leyerek fleyhten baflkas›na iltifat etmemesi ve etraf›na bak›nmamas›d›r. fieyhin
huzurundan ayr›l›rken de, yine Azîz Mahmud Hüdâyî’nin yaflad›¤› devirdeki bi-
linen edebe göre, fleyhin dizini öperek gitmeli, bir iki ad›ml›k mesafeyi geri ge-
ri gitmeden hemen fleyhe arkas›n› dönmemelidir.
fieyhle müridin günlük hayattaki muafleretlerindeki edeblere de de¤inen Azîz
Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu, fleyh ayakta iken dervîflin oturmamas›n›,
fleyh meclise gelip gitti¤i zamanda da derviflin aya¤a kalkmas›n› söylemektedir.
Dervifl, fleyh selam verdi¤inde iki elini ba¤layarak tevazû ile fleyhinin selam›n›
almal›, kendi selam verdi¤inde de yine ayn› flekilde yapmal›d›r.
Derviflin dikkat etmesi gereken edeblerden biri de, zikir halkas›ndan baflka yerde
fleyhe arkas›n› dönmemesidir. E¤er fleyhiyle birlikte seferde olurlarsa bu istisnad›r.
Sefer durumunda da bu edeb fleyh yayan olmad›¤› takdirdedir. E¤er seferde fleyh
yayan olursa, gece vakti fleyhle ökçe hizas›nda gitmeli, gündüz vakti ökçe hizas›n-
da gitmeyerek geriden takip etmelidir. fieyh yayan iken dervifl bine¤e binmemeli,
flâyet binmesi gerekirse fleyhin haz›r oldu¤u toplulukta binmemelidir. Dervifl fleyh
iflaret etmedi¤i müddetçe fleyh ile beraber yürümemeli, namazda da beraber nama-
za durmamal›d›r. Ancak fleyh saf tertibi için iflaret ederse fleyhin yan›nda ve birlik-
te namaza durabilir. Namaz tamamland›ktan sonra yine yerine geçmelidir. 
Dervifl fleyhin eflyalar›n› kullanmamal›; fleyhin seccadesine ayak basmamal›, ye-
rine oturmamal›, ibri¤inden abdest alarak ibri¤i kullanmamal›, flâyet fleyhin asa-
s›n› getirip götüren derviflse, asay› ald›¤› ve verdi¤i zaman fleyhin elini öpmeli
ve asay› koydu¤u zaman da temiz yere koymal›d›r.



Ayn› flekilde, fleyh dervifle küçük bir fley ihsan edip verirse, dervifl fleyhin ihsan
etti¤i o fleyi büyük görüp seccade ve ayakkab› müstesna ayak alt›na almamal›-
d›r. Bir toplulukta fleyh dervifle bir fley ikram edip sunarsa, dervifl de fleyhten
uzakta olup eli yetiflmese oturdu¤u yerden aya¤a kalkarak tazim etmeli, sayg›
göstermelidir.
‹ster yak›n olsun, isterse uzak olsun fark etmeksizin, dervifl bir yere gidecek
olursa, fleyhten izinsiz gitmemelidir. E¤er fleyhi yerinde olmay›p, derviflin git-
meyi tehir etmesi de mümkün olmayan bir maslahat bulunursa, bu durumda hiç
de¤ilse derviflin fleyhin kap›s›na gelip halini samimiyetle içinden arz etmelidir.
Ayn› flekilde, dervifl fleyhin bulundu¤u mahalden uzakta bulunup, bu halde bir
müflkili olursa, fleyhin bulundu¤u yöne yönelip ruhaniyetinden istimdad etme-
lidir. E¤er derviflin kalbini ba¤lamas›nda bir bozukluk yoksa o müflkil çözümle-
nip gö¤sünde inflirah (geniflleme) meydana gelir.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu der ki; ‘Hâs›l-› kelâm, her halde edebe ri-
âyet idûb fleyhden izinsiz bir ifl itmekden yâhûd icâzetsiz bir yere gitmekden ha-
zer ide.’
Derviflin riâyet etmesi gereken edeblerden biri de, mücahede ve azîmet taraf›n›
b›rak›p müsaade ve ruhsat yönünü tutmamas›d›r. Çünkü ruhsat taraf›n› tutarsa
terakki etmekten geri kal›r.
Dervifl, fleyh bir hizmet teklif ederse bu hizmeti geciktirmemeli ve ona bir mas-
lahat da katmamal›d›r. Ayn› zamanda hizmetin sebebinin ve vechinin aç›klan-
mas›n› da istemeden o hizmeti eda etmeye niyet ederek hemen bafllamal›d›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu bu edebten sonra bunu teyid edecek bir
olay rivâyet etmektedir: Meflây›htan biri bir müride ‘e¤er fleyhin seni bir hizme-
te gönderse, yolda bir mescide u¤rasan ve o anda namazda olsalar ne yapard›n’
diye sorunca mürid cevap vererek ‘o hizmeti eda edip ondan sonra namaz› k›-
lard›m’ dedikten sonra fleyh ‘istihsan yolunu tuttu; bundan maksad hizmette ih-
timam göstermektir, yoksa –hâflâ ki- namaz emrinden gevfleklik ve tembellik
göstermek de¤ildir, zira fleriat-› flerif esas güldür ve yollar›n en hay›rl›s›n›n en
yücesidir’ demifltir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre ayn› flekilde, dervifl zahir hasebince hakk›n ken-
di yan›nda oldu¤unu, (kendisinin hakl› oldu¤unu) anlarsa da fleyhin sözünü
reddetmemelidir. Çünkü müridin fleyhe itiraz›, kendi yoluna tam bir engeldir;
bilakis ehl-i tarîkat kat›nda haramd›r. Çünkü bunlar kat›nda mürid, kendi irade-
sini yok etmifl olan kimsedir. E¤er müridin kendi iradesi olursa o zaman o ehl-i
nefs ve ehl-i hevân›n mürididir. Böyle de¤ilse ehl-i Hak ve Hudâ’n›n yolunun
mürididir. 
Azîz kuddise s›rruhu, bunlar› özetlerken ‘hâs›l-› kelâm, dervîfl fleyhine sû-i zann
itmekden hazer idüb belki tarîk-i Hakk’a ârif ve ibâdullâha nâsih i’tikâd ide ve
anlamad›¤› yeri inkâr itmeye’ dedikten sonra yine bir rivâyetle bu sözlerini des-
teklemektedir: Bir dervifl fleyhini bir masiyette gördü, yine münkir olmayarak
yerini de¤ifltirmedi ve hizmetindi kusur etmedi. fieyh onun sadakatini görerek
yüzyüze bu durumu sordu. Dervifl cevap vererek ‘Ey fleyh! Fakîr, sizin masum
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olman›z› itikad ederek hizmetinize bafllamad›m. Bilakis Hakk yolunu bilen ve
sülûkun keyfiyetine vâk›f oldu¤unuzu itikad ettim ki, benim iste¤im odur. De-
¤ilse, masiyet edip etmedi¤iniz yine kendinize ait; Rabb’iniz ile kendiniz aras›n-
da bir ifltir,’ dedi. fieyh derviflin bu söylediklerini iflitince ona hay›r duada bu-
lundu ve k›sa zamanda o dervifl güzel bir hale ve yüksek bir makama ulaflt›.
Azîz’e göre, iflte bu flekilde, dervifle gereken, her halde sû-i zann ile inkârdan sa-
k›nmakt›r.
Derviflin fleyhine karfl›, masiyet üzere görse dahi, sû-i zandan sak›narak itikad›-
n› bozmamas› gerekti¤ini anlatt›ktan sonra Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rru-
hu eserinin bu yerinde sülûktaki olan müridleri b›rakarak vâs›l olmufl olan
fleyhlere de tavsiyede bulunmaktad›r. Bu tavsiye ayn› zamanda, yukar›daki zik-
retti¤imiz sat›rlarda anlat›lan, fleyhe karfl› uyulmas› gereken edeblerin en önem-
lisi olan fleyhe sû-i zanla inkâr etmekten sak›n›p her hâl u kârda itikad›n› boz-
mamas› edebi sebebiyle ehl-i tarikat›n tümüne yap›lan elefltirilere f›rsat verme-
meyi önemsemenin gereklili¤ini de göstermektedir. ‹flte bu yüzden fleyhe gelin-
ce, ona lay›k olan da fleriat-› flerifeye muhalif olan yasak olan fleylerden ve töh-
met alt›nda b›rakacak yerlerden (ittekû mevâd›’a’t-tuhemi) “töhmet yerlerinden
sak›n›n›z” emrinin gere¤ine uyarak sak›n›p hem fleyh efendi kendi mertebeleri-
ni tekmîl etmeli ve hem de Allah’›n kullar›n› ister mürid olsun ister olmas›n, sû-
i zandan kurtarmal›d›r. Çünkü fleriat-› flerifenin hükümleri as›llar›n asl› ve hem
Allah kat›nda, hem de insanlar nezdinde kabul görmenin sebebidir. Hatta bü-
yüklerden baz›s› ‘fleriat›n hükümlerine h›yanet eden ilâhî s›rlara emin olmaz,
Allah sübhânehû ve Teâlâ Kendi esrâr›n› emin olan kullar›ndan baflkas›na ver-
mez,’ buyurmufllard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu bunlar› da Ebû Hamza-i Horasânî’ye is-
nad etti¤i flu sözlerle takviye etmekte ve Hazret-i Ali rad›yallahu anh’ten bir ri-
vâyeti nakletmektedir. Ebû Hamza-i Horasânî buyururlar ki; ‘Hazret-i Peygam-
ber sallallahu aleyhi ve sellem’e ittibâ etmekten baflka Hakk yolunu gösterecek
bir delil yoktur.’ ‹mâm Ali kerremallahu vechehu da buyururlar ki; (et-turuku
külluhâ mesdûdetun ala’l-halki illâ alâ men’iktefâ esera Rasûlillâhi sallalla-
hu aleyhi ve selem) “Yollar›n tümü, Allah’›n Rasûlü sallallahu aleyhi ve sel-
lem’in izini sürüp onu örnek alan kimseden baflka mahlukat›n hepsine engellen-
mifltir.”
Azîz, fleyhlere bu nasihatlar› yapt›ktan sonra, ehl-i tarikat taraf›ndan kendisine
yap›labilecek itiraza ve bu sebeple sorulabilecek soruya da cevap vererek flunla-
r› söylemektedir: Zâhirleri k›nanm›fl, bât›nlar› övülmüfl baz› meflay›htan baz›
fleyler rivâyet edilmektedir. Meselâ meflay›htan baz›s› flarap kasesini ellerine
al›p a¤›zlar›na götürdüklerinde bala çevrilmesi gibi fleyler.. ‹flte bunlar› zikret-
tikten sonra evliyân›n büyüklerinin bunlar› zay›f olanlar›n halidir diye söyle-
diklerini; kâmil olanlar›n mertebelerin hepsine yerli yerinde riâyet eden kimse-
ler olduklar›n› belirtmektedir.
Bu izahlardan sonra tekrar müridin uymas› gereken edeblere dönen Azîz Mah-
mud Hüdâyî kuddise s›rruhu, vücûb kayd›yla dervifle halini baflkas›na iffla et-
mekten sak›n›p fleyhin s›rlar›n› korumakta son derece ihtimam göstermesi ge-
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rekti¤ini söyleyerek ‘mahluk s›rr›na emin olmayan Hal›k s›rr›na emin mi olur,’
istifhâm-› inkârisiyle bunu pekifltirmektedir. Bunu bir hikâyeyle daha anlafl›l›r
olmas› için flöyle izah etmektedir: Bir mürid, eminlik iddias›n› ederek birtak›m
ilâhî s›rlar›n verilmesini isterdi. fieyh kendisi müridin halini bilirdi. Bir gün
fleyh, müride halini bildirmek için bir koyunu bo¤azlay›p bir çuvala koyarak el-
lerini kana bulaflt›rd›. ‹ddia sahibi mürid gelip fleyhi görünce bu durumu sordu.
fieyh, dervifllerden biri için ‘filan› öldürdüm, sak›n bu s›rr› kimseye iffla etme’
dedi. Asl›nda öldürmekten murad› söyledi¤i o derviflin hevây-› nefsine muhale-
fet etmekle nefis öldürmek idi ki, iddia sahibi müride söyledi¤i sözle yalan sa-
d›r olmam›fl olsun. Daha sonra o çuval› o mürid ile birlikte bir yere defin etti ve
di¤er öldürdüm dedi¤i dervifli gizleyerek babas› istemeye geldi¤inde bile bura-
dad›r diye göstermedi. Bir zaman sonra o eminlik iddias›nda bulunan müride ta-
rikat yoluyla fliddet ve zorluk yap›nca mürid tahammül edemeyerek o derviflin
babas›na var›p ‘O¤lunu fleyh öldürmüfltür. Ben de onunla birlikte defin ettim,’
dedi. Bu durum o zaman›n padiflah›na arz olununca padiflah fleyhin yüceli¤ini
ve k›ymetini bildi¤i için tevakkuf ederek ‘Hele kad› ve adaletli kimseler görsün-
ler’ dedi. O mürid fleyhe kötü sözlerle söverek yanlar›na geldi, olay yerini gös-
terdi. Gösterilen yeri aç›p gördüler ki, bo¤azlanm›fl olan fley bir koyundur, o
kimsenin o¤lu hayattad›r. Bu durumu görünce o iddia sahibi mürid utanarak
yapt›¤›ndan piflman oldu.
Yukar›daki edebi bir hikâyeyle aç›klad›ktan sonra müridin riâyet etmesi gereken
yeni bir edebi zikreden Azîz Mahmud Hüdâyî, bu edebi ise teflbih ve temsil yo-
luyla aç›klamaktad›r. Dervifle gerekli olan fleylerden biri de fleyhin kendisine
yapt›¤› flart› ister güç olsun, ister kolay olsun, kabul etmesidir. Çünkü Hakk yo-
lu mücahade ve zorluk yoludur, yoksa müsaade ve rahat yolu de¤ildir. Zira yol
seferdir ve sefer kendisi Cehennem ateflinin azab›ndan bir parçad›r. Yolcu, yol-
da huzura tamah ederse ulaflaca¤› yerden geri kal›r.
Dervifl, halk›n kendisine salih bir kimse nazar›yla bakmalar›na ve yine kendisin-
den dua ile yard›m etmesini istemelerine ma¤rur olmamal›d›r. fiâyet ma¤rur
olursa felah bulmas› güç olur. Zira bu hazlar›ndan biridir. Bu yolda bir kimseye
ise beddua etseler (ezâkake’llâhu ta’me nefsik) “Allah sana nefsinin tad›n› tat-
t›rs›n” derler. Bu yüzden bundan sak›nmak gerekmektedir.
Buraya kadar, müridin fleyhinin huzurunda ve g›yab›nda ona karfl› edeblerini,
itikad›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini ve nefsine karfl› mücahedede temel prensip-
leri bildiren Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhû, art›k buradan itibaren bat›-
n›nda riâyet etti¤i edeblerin bir tür zâhire etkisi olarak görülebilecek veya zâhi-
rin bât›na ink›lâb› umuduyla yukar›daki edeblerde de zikredilen sünnet-i nebe-
viyyeye ittiban›n teferruat›na girmektedir.
‹flte zâhiren uyulmas› gereken edeblerin bafl›nda Azîz Mahmud Hüdâyî derviflin
nas›l giyinip, nas›l hareket edece¤ini söylemektedir. Ona göre dervifl giysi cin-
sinden bir fley giydi¤inde ve mescide veya eve girdi¤inde sa¤ taraf› ile bafllama-
l›d›r. Elbiselerini ç›kard›¤› veya mescid yahut evden ç›kt›¤› zaman ise sol taraf›
ile bafllamal›d›r. Fakat helada durum bunun aksidir. fieyh Ebû Saîd kuddise s›r-
ruhu, bir kifli mescid ziyarete gelip, sol aya¤›n› mescide önce sokunca fieyh
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azarlayarak ‘Rabb’imin evinde edebe riâyet etmeyenin bizimle sohbeti yok’ diye
buyurmufllard›r.
Ayn› zamanda dervifl k›ble taraf›na tükürmemeli ve yine fleyhin huzurunda da
tükürmemelidir. E¤er balgam› gelirse nazikce mendiline almal›d›r. Fakat yutul-
mas›n›n evlâ oldu¤unu söylemifllerdir. Ayn› flekilde k›bleye karfl› veya aya ve
günefle karfl› bevl etmemelidir. Abdestini de k›bleye karfl› almal›d›r. Abdestten
sonra ‘abdestin flükrü’ diye niyet ederek iki rekat namaz k›lmal›d›r.
Dervifl, fleyhin bulunmad›¤› yerde bir topluluk ile zikir etmemelidir. Zikir hal-
kas›nda ve baflka yerde kendi istek ve iradesi ile bafl›n› açmay›p daima edebe ri-
âyet etmelidir. Azîz kuddise s›rruhu’nun bu ifadesi her zaman derviflin bafl›n›
açmadan durmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Dervifl halinin kendisine galib gelmesi ile iradesi kalkmad›¤› müddetçe na’ra at-
mamal›d›r. E¤er fleyhi ile bir zikir meclisinde olup kendisine birtak›m vâridât
âr›z olursa derviflin riâyet etmesi gereken edeb, kendisinden geçmedi¤i müddet-
çe hareket etmemesidir. Kendisinden geçmesinin alâmeti ise ne kendisini, ne bu-
lundu¤u toplulu¤u, ne de söylenilen sözü bilmemesidir. Bu flekilde kendinden
geçti¤i zaman hüküm dervifle gelen vâride ait olur, hareketi ve bir yerde durma-
s› kendisinden olmaz. O zamanda ne yaparsa flafl›rmamal›d›r fakat bunun ard›n-
dan kendine geldi¤inde yine edebe riâyet etmelidir. Kendine geldikten sonra ede-
be riâyet etmeyene münaf›k demifllerdir. E¤er vecd halinde derviflten bir fley dü-
flerse fleyhi o düflen fleyi al›p söz söyleyenlere vermeli, yoksa teberrük diyerek
aralar›nda taksim etmemelidirler. fiâyet derviflten de¤il de fleyhten bir fley düfler-
se, toplulukta bulunanlar teberrük diyerek aralar›nda taksim etmelidirler.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu’nun tavsiye etti¤i edeblerden bir di¤eri
de derviflin dilini g›ybet ve nemîmeden, kötü sözlerden; hatta mutlak bir ifadey-
le, faydas›z sözlerden sak›nmas›d›r, ta ki Allah’› zikretmenin yeri olan dili ya-
k›flmaz (nâsezâ) sözlerle kirlenmifl olmas›n. Çünkü dervifl gere¤inden fazla ko-
nuflmaktan sak›nmakla dilin ibadeti olan Allah’›n zikrinden mahrum olmamal›-
d›r. Azîz kuddise s›rruhu, bu edebi de bir hadis-i flerifle teyid etmekte ve bu ha-
disi Gazzâlî’nin flerhiyle aç›klamaktad›r. Hazret-i Peygamber (Tûbâ limen emse-
ke’l-fadla an lisânihî ve enfeka’l-fadla min mâlihî) “Dilinden gereksiz olanlar›
tutup b›rakmayan ve mal›ndan da art›¤›n› infak edip veren kimseye müjdeler ol-
sun!” buyurmufllard›r. ‹mam Gazzâlî flöyle söylemektedir: ‘fiimdi halk bu hadis-
i flerifi kalb ederek mallar›n›n art›¤›n› saklarlar, dillerinin art›¤›n› saklamazlar.
Ebû Bekr S›ddîk rad›yallahu anhu dillerinin üzerine bir tafl koyarak (hâzâ evra-
denî’l-mevârid) “iflte bu, gelenleri (vâridât›) bana getirdi,” buyurmufllard›r.
Sülûktaki müride Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu’nun uymas›n› tavsiye
etti¤i edeblerden biri de derviflin yürüdü¤ü zaman aya¤› üzerine bak›p nazar›n›
harama bakmak flöyle dursun, mutlak bir ifadeyle, faydas›z mübaha bakmaktan
bile sak›nmas›d›r. Ona göre mutlak anlamda faydas›z mübaha bakmaktan sak›n-
mak hofl ve güzel bir edebtir. Hatta dervifl yan›nda oturan kimse hakk›nda ken-
disine bir fley soruldu¤unda s›fat›n› bilmemelidir. Azîz bunu söyledikten sonra
‘nerde kald› ki fleyhin s›fat›ndan haber vere,’ demekle ince bir üslupla bir baflka
edebi daha ö¤retmektedir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî, sülûktaki müride söylediklerini ‘hâs›l-› kelâm dervifl
edeb riâyetinde tamâm ihtimam itmek gerektir,’ cümlesiyle özetledikten sonra
Tarîkatnâme-i Türkî adl› eserine Arapça ifadeyle bir bölüm eklemifltir: (Faslun fî
Âdâbi Ehli’t-Tarîkati ve Evsâfihimi’l-Kerîmeh) ‘Bu, Tarîkat Ehlinin Edebleri ve
Yüce Vas›flar› Hakk›nda Bir Bölümdür.’ O bu bölümü tarîkat ehli olan sad›kla-
r›n baz› yüce vas›flar›n›, tarîka sâlik olan (yolda yürüyen) dervifllerin hissedâr
olmalar› (pay ç›karmalar›) amac›yla zikretti¤ini söylemektedir. Bu ifadeler bize
Azîz kuddise s›rruhu’nun yolda sülûk eden derviflleri ehl-i tarîkat olarak sayma-
d›¤›n› göstermektedir. Ona göre tarîkat erbâb› sâd›klar zümresinde olan zevât-
d›r.
‹flte sâd›klar zümresinde olan tarîkat erbâb›n›n övülmüfl vas›flar›ndan baz›lar›
flunlard›r:
Sözlerinde do¤ruluk üzere olup yalandan son derece sak›n›rlar. Hatta onlar iflit-
tikleri her sözü söylemezler. Zira hadîs-i flerifte flöyle vârid olmufltur: (Hasbu’l-
mer’i kizben en yuhaddise bikülli mâ semia) “Kifliye, iflitti¤i her fleyi söyleme-
si yalan olarak yeter!”
Erbâb-› tarîkat dedi¤imiz sâd›klar riyazet ve tehzîb-i ahlâk ederler. Azîz kuddi-
se s›rruhu, bu vasf› ‘yani, nefsini ahlâk-› zemîmeden pâk idub ahlâk-› hasene ile
tezyîn iderler’ diyerek aç›klamaktad›r. Bundan sonraki vas›flarda da yolda sülûk
edenlerin hissedâr olmalar› amac›yla k›sa aç›klamalar görülmektedir.
Tarikat erbâb›n›n vas›flar›ndan bir di¤eri de mücahade etmeleridir. Yani, nefse
istedi¤ini vermeyip açl›¤a, susuzlu¤a, ç›plakl›¤a ve sâir mekârih-i bedeniyyeye
(bedene zor ve a¤›r gelen mücahedelere) sürerler.
Yine onlar, her hâl u kârda, her zaman nefislerini muhasebe ederler.
Onlar kendilerinden baflkalar›na, kendi nefislerine sand›klar›n›n ayn›s›n› san›r-
lar. Kimseye sû-i zan etmeyip hakaretle bakmazlar. Azîz Mahmud Hüdâyî kud-
dise s›rruhu, bu tarîkat ehli sâd›klar›n ‘bir kimse kendi mertebesini ve baflkas›-
n›n mertebesini bilmeden kendisini o di¤er kimseden yüce tutarsa cahil ve ma¤-
rurdur’ buyurduklar›n› söylemektedir.
Bu sad›klar, haramlardan, flüphelilerden ve nefsin fâsid maksad› olan yerlerden
de sak›n›rlar.
Bunlar cûd ve sehâ, bezl ve atâ üzere olup iki dünyay› da kalblerinden ç›kar›r-
lar. Bir ihtiyaç sahibi onlardan borç istese, o borcu tekrar almamak niyetiyle ve-
rirler. Alan kimse borcunu getirse almazlar, e¤er ›srarla almalar› istenirse, al›p
bir fakire vererek kendi mülklerine sokmazlar. Yolda bir fley düflürseler ister (pa-
ra gibi) nakd olsun, ister giyip tafl›d›klar bir fley olsun onu dönüp aramazlar.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in bir keresinde bir fley düflürüp onu istediklerinin nedenini aç›klamak-
tad›r: ‘.. ân› talep itdiklerinin vechi budur ki ol nesne Ümmü’l-mü’minîn Âifle
rad›yallahu anhâ’n›n imifl, bizim sözümüz kendünin old›¤› yerdedir.’ Azîz kud-
dise s›rruhu burada ihbardan inflaya dönerek sâd›klar dedi¤i tarîkat erbâb›na da
tavsiyede bulunmaktad›r. E¤er o düflürüp almad›¤›n› kaybolmufl mal saymak
hat›r›na gelir ve bu düflünce galip gelirse, o fleyi düflürdü¤ü yerde durup bir ih-
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tiyaç sahibi oradan geçti¤inde ona ‘al’ diye emretmeli , kendi mülküne katma-
mal›d›r. E¤er oradan geçen ihtiyaç sahibi o kimse tarîkat erbâb›ndan olan bu zat
istemeden düflen o fleyi al›verirse, o zaman düflüren zat al›p almamakta muhay-
yerdir; isterse al›r, istemezse verir.
O tarikat erbab› olan zatlar arkalar›na da bakmazlar. Gerekirse, bütün uzuvlar›y-
la birlikte dönerler. fieyh fiiblî, bir kifli kendisini arkas›ndan ça¤›rd›¤›nda ona
cevap vermeyerek ‘bunlar arkalar›na bakmazlar ve geriden ça¤›rana cevap ver-
mezler’ demifltir.
Onlar fakr, zillet, meskenet, huflû’, hudû’, tevâzû’ üzere olurlar; ki sonunda bu
say›lanlar›n z›dlar› olan ilâhî isimler kendilerinde zuhûr edip ubûdiyetin ruhu-
na ulafls›nlar..
Bu zatlar, ister halkla olsun, ister uzuv ve vücudlar›n›n bölümleriyle olsun her
fleyde her hâl u kârda, her zaman adaleti gözetirler. Azîz Mahmud Hüdâyî kuddi-
se s›rruhu onlar›n bu vas›flar›yla ilgili de bir hadis rivâyet edildi¤ini nakletmekte-
dir. Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ayaklar›n›n birindeki na’l-i
flerîfinin atk›s› kopunca di¤er ayaklar›ndan da na’l-i fleriflerinin di¤er tekini, mü-
barek ayaklar›n›n biri zahmette, di¤eri rahatta olmamas› için ç›karm›fllard›r.
Yolda sülûk edenlere yolun edeblerini tavsiye ettikten sonra erbâb-› tarîkat olan
sâd›klar›n vas›flar›n› sâliklerin hissedâr olmalar› amac›yla s›ralayan Azîz Mah-
mud Hüdâyî kuddise s›rruhu tekrar edebleri zikretmeye dönmüfltür. Fakat bu
edebleri kemâliyete ulaflmam›fl hal sahibi kalb ehline, vakit ehline ait olarak
kaydetmektedir.
Ona göre ricâlin (muhtemelen ricâlullah› kasdetmektedir) ulaflt›klar› yere ve
ehl-i kemâlin makam›na ulaflmayan ashâb-› kulûb (kalb ehli zevât) ve erbâb-›
ahvâl (hal ehli kimseler)in riâyet etmesi gereken edebler flunlard›r: Bunlar zikir
meclislerinde münkir olan kimselerle oturmamal›d›rlar. Hatta, o münkirlerin
giysilerinden ve eflyalar›ndan hiçbir fleyi almamal›d›rlar. Çünkü bu hallerinin
de¤iflmesine sebep olur. (Azîz’in ifadesiyle) Bayezid-i Ekber kuddise s›rruhu,
halleri zaman›nda, kendilerinde vahflet ve de¤ifliklik müflahede ederek bulun-
duklar› mekan›n aranmas›n› emr etmifller; bu aramada bir münkirin ayakkab›s›
bulunmufltur.
Ehl-i vaktin edebleri de flunlard›r:
Bunlar bulunduklar› vaktin gerektirdi¤i fleyi yaparak baflka bir vakitte yap›lma-
s› gereken fleyle bulunduklar› vakitte yapmakta olduklar› fleyle kendilerine ke-
der âr›z olmamas› için kar›flt›rmazlar. Bu edeble ilgili olarak da Azîz Mahmud
Hüdâyî kuddise s›rruhu bir menkabe rivâyet olundu¤unu söylemektedir: Yine
onun ifadesiyle ululardan biri mutlak tecrid vaktindeyken kendisinde vahflet
bulduklar› yeri aram›fllar; o yerde bir torba üzüm bulunmufl ve bunu gördükle-
rinde de ‘bizim evimiz ayn› bakkal evi olmufl’ diye söylemifllerdir. Yine onlar-
dan biri de kendilerinin verâlar›n› tetkik ve muhasebe zamanlar›ndayken önün-
de yanan kandilden kendisinde keder âr›z olunca arkadafllar›ndan sormufllar,
getiren kimse cevap vererek ‘birinden bir defa ya¤ getirmek için bir flifle ald›m,
iki defa getirdim’ demifltir.
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Vakt ehlinin edeblerinden bir di¤eri de fludur: Bunlar Allah Sübhanehu ve Te-
âlâ’n›n kullar›n›n r›z›klar›na dâmin ve kefil olmas› sözüne güvenip dayanarak her
hâl u kârda tevekkül eder ve O’na sar›l›rlar. Hâtem-i Esam kuddise s›rruhu kendi-
sine ‘nerden yersin’ (geçimin nerdendir) diye sorduklar›nda (ve lillâhi hazâinu’s-
semâvâti ve’l-‘ardi ve lâkinne’l-munâfikîne lâ yefkahûn) “Göklerin ve yerin ha-
zineleri Allah’›n mülküdür, fakat münaf›klar anlamaz ve bilmezler” âyetini oku-
yarak cevap vermifltir. Ma’rûf-u Kerhî kuddise s›rruhu bir gün namazda bir ima-
ma uydu. Namaz tamamland›ktan sonra imam efendi ‘nerden yersin’ (geçimin
nerdendir) diye sordu¤unda ‘bekle senin arkanda k›ld›¤›m namaz› iade edeyim,
zira r›zk›nda flek ve flüphe eden Hâlik’›nda da flek eder’ diye buyurmufllard›r.
Bu iki rivâyeti zikrettikten sonra Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu, r›zk
hakk›nda üzerinde olunmas› gereken itikad› temsil ve teflbih yoluyla belirtmek-
tedir: Kula gerekli olan Mevlâ’ya güzelce itaat ve istikametinde do¤ruluktur;
yoksa geçimi tedarik efendi üzerine gereken bir fleydir. Güven ve itimad›nda ger-
çekten dosdo¤ru olan› Allah Sübhânehû ve Teâlâ her hâl u kârda baflkas›na
muhtaç olmaktan saklay›p zorlukla karfl›laflt›¤› yerlerde yard›m elini uzat›r; sa¤-
l›¤›nda ve hastal›¤›nda yard›mc› olur.
Bu nasihatlar›n› Ahmed b. Ebi’l-Cevârî’nin flu anlatt›klar›yla bunu pekifltirir:
‘Muhammed b. Semmâk hasta oldu. Bevlini bir flifleye al›p hristiyan bir doktora
iletmek istedim. Yolda giderken temiz elbiseli, güzel kokulu bir kifliye rastlad›m.
Bana ‘nereye gidiyorsun’ diye sordu, ben de meseleyi anlatt›m. Bana ‘e¤er öyley-
se, Hakk’›n velisine düflman›ndan yard›m m› istersin, elindekini yere vurup ‹bni
Semmâk’a da flöyle söyle: Elini a¤r›yan yerine koysun ve (ve bi’l-Hakki enzel-
nêhu ve bi’l-Hakk› nezele) “onu Hakk’›n yard›m›yla indirdik, o da Hakk’›n yar-
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d›m›yla indi” desin’ deyip kayboldu. Dönüp gelerek ‹bn Semmâk’a olan biteni
anlatt›m. O da o kiflinin dedi¤i gibi yap›p o anda o hastal›ktan kurtuldu. Bana
da ‘o gördü¤ün kifli H›z›r Nebî idi’ diye buyurdu.
‹flte bütün bu edeb ve nasihatlar› anlatt›ktan sonra Azîz Mahmud Hüdâyî kud-
dise s›rruhu, eserini edeblere teflvik ve ter¤ib eden flu cümlesiyle tamamlamak-
tad›r. “Hâs›l-› kelâm, Cemâl-i Hakk’a âfl›klar ve sülûkunda sâd›klar, envâ’-› mü-
câhede ve riyâzet ve âdâb-› tarîkati riâyette tamâm-› dikkat idub nice hâlât-› se-
niyye ve ezvâk ve makâmât-› aliyyeye vâs›l olmufllar.”
Biz de bu tebli¤imizi 1338 y›l›nda Mehmet Gülflen Efendi taraf›ndan yap›lan
bask›s›nda eserin sonuna eklenen Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu’nun
‘Pend u Nasîhat’ adl› manzumesiyle tamaml›yoruz:

Râh-› Hakk ¤âyet ile ince imifl
Lîk güçlük Hakk’a irince imifl
‹stedü¤ine Hakk kolay getürür
Az zamanda murad›na yetürür

Nefs beriyyesinde (çöl, sahra) kalma begim!
Dürlü dürlü hevâya dalma begim!

Böyle kalmaz geçer bu köhne bahar
Saña koymaz berîd-i leyl u Nehâr

Nakd-i ömr-i azîzi virme yele
Her zaman f›rsat ise girmez ele

Mâsivâ yollar›n ubûr (karfl›ya geçmek) ide gör
Ka’be-i vasla îr huzûr ide gör

Hâli kô, ola gör makâma karîn
Çün aña dahil olan olur emîn!

D‹PNOTLAR

1 Y›lmaz, Hasan Kâmil, “Azîz Mahmud Hüdâyî”, D‹A, ‹stanbul 1991, c. IV, s. 340.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’de 
Sûret ve Mâna Mukkayesesi

Y R D . D O Ç . D R .  N E C ‹ P  F A Z I L  D U R U
19 May›s Üniversitesi Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk  Dili ve Edebiyat› Bölümü 

Sûret ve mân da bir bak›fl aç›s›ndan karfl›t say›lan zâhir-bât›n, kesret-vahdet,
gölge-›fl›k, nak›fl-nakkâfl, akis-ayna, mecaz-hakîkat gibi sembollerden olarak, ta-
savvufî metinlerde ifllene gelmifltir. Bu türden metinlerin neredeyse tümünün
muhatab›n›n istidad›nca hisselenmesine izin veren katmanl› bir okumaya aç›k
oldu¤u göz önünde tutulursa, sembollerin iflaret ettiklerinin de katmanlanaca¤›
varsay›labilir.
Hüseyin Vassâf’›n:  “…efl’âr›, daima tesettür içredir fakat hakîkat-bîn olanlara
vahdet-i vücûdu talimdir”1 dedi¤i Azîz Mahmud Hüdâyî, hem vahdet-i vücûd’u
terennüm etti¤i bir k›s›m fliirlerinden, hem de içinde tasavvûfî makamlar›n an-
lat›ld›¤›, âyet ve hadislerin flâhid tutuldu¤u, Bâyezid-i Bistâmî, Abdülkâdir-i
Geylânî, Cüneyd-i Ba¤dâdî ve Muhyîddîn ibn Arabî gibi büyük sûfîlerin sözle-
rinin nakledildi¤i, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Farsça beyitlerinin flerh edil-
di¤i Vâk›ât’›ndan anlafl›ld›¤› üzere vahdet-i vücûd anlay›fl›na bütünüyle ba¤l›-
d›r.2 Hüdâyî’nin fleyhi Muslihiddîn Efendi’nin, Sadreddîn-i Konevî’nin Nü-
sûs’unu flerhetti¤i de bilinmektedir.3

Bahsi geçen isimlerden ekserinin bir flekilde Arabî mektebinden feyz ald›klar›-
n› göz önünde tutarak, mukayese edece¤imiz mefhumlar›n onlar›n eserlerinde
nas›l anlafl›ld›¤›na bakmak isteriz. 
‹bn Arabî ve takipçileri taraf›ndan oluflturulan ekberî irfan külliyat›nda da sû-
ret-mâna sembolik anlat›m›na baflvurulmufltur. “Bu bir bak›ma zorunlu tavr›n
sebebi, Vücûd’un ve mevcûdât›n ondan do¤uflunun mant›kî ve zihnî olmaktan zi-
yade tamamiyle s›rrî, keflfî ve manevî bir konu olmas› gerçe¤ine binaen ortalama
befler idrâkine ancak bir tak›m sembollerin yard›m›yla sunulabilir olmas›ndan
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dolay›d›r. Saf metafizi¤in dili zaten semboliktir…Bizim kültürümüzde de, gerek
divan, tekke ve halk edebiyat›m›z›n temelinde ve gerekse mimarîmiz vb. gibi di-
¤er geleneksel sanatlar›m›zda hep bu mücerred tasavvufî hakîkatler sembolizmi-
nin yatmakta oldu¤u görülecektir.”4

Mücerret tasavvufî hakikatleri anlatmakta görünüfl itibariyle farkl› ve çeflitli
sembol çiftleri kullan›lm›fl olsa da, hepsinin ayn› aflk›n-müteal mânay› dillen-
dirdi¤i söylenebilir. fiu karfl›l›klar buna örnek olabilir:

Sûret Mâna

Zâhir Bât›n
D›fl ‹ç
Görünen Gizli
Kesret Vahdet
Çok Bir
Zulmet Nûr
Araz Cevher
Cesed Rûh
Befleriyet(Nâsutiyyet) Ulûhiyyet
Âfâk (D›fl âlem) Enfüs (‹ç âlem)
Mecâz Hakîkat

Sadreddîn-i Konevî sûret’i flöyle tan›mlar: “…Âlem Tanr›n›n bilgi’sinin sûreti ve
görünüflü (mazhar)dür; Tanr› âlemi kendi nefsinde ezelî olarak bildi¤i flekilde ya-
ratm›flt›r. Var-olan her fley, iflte bu sûretle ortaya ç›km›flt›r. Tanr›n›n vücûd’u ile
müsâv›k olabilecek (yani Tanr› kadar ezeli) bir vücûd bulunamaz..”Tanr›n›n Kâ-
inat’› yaratmas› Genel-Varl›k’ta görülen “ilahi sevgi”, baflka bir deyiflle, Tanr›n›n
gerek kendine gerekse Kâinat’a olan sevgi’sidir. K›saca Kâinat, Tanr›’n›n bir göl-
ge’sinden ve O’nun bilgi’sinin bir “görünüfl”ünden ibarettir.”5

Yine Konevî, sûret-manâ, yerine, araz-cevher’i koyarak bu iki mefhumun iliflki-
sini flöyle izah eder: “…bir insan›n, içinde bulundu¤u bu cisimler dünyas›nda id-
râk etti¤i her nesne, cevher ve arazdan yahut madde (heyûla) ve sûret’ten mey-
dana gelmifltir. ‹mdi, cevher ancak araz ile meydana ç›kar; araz ise ancak cev-
her ile olur; t›pk› madde’nin sûret’le olmas› ve sûret’in de ancak madde ile mey-
dana ç›kmas› gibi.”6

‹bn Arabî, Vücûd’u bir daire biçiminde temsil ederek bir yar›s›n› kavs-i nüzûl,
di¤er yar›s›n› kavs-i urûc olarak isimlendirir. Dairenin bafl›nda Lâ-Taayyün so-
nunda Mertebe-i ‹nsân-› Kâmil yer al›r. Dairenin sonu bafl›na ulafl›r. ‘‹nifl Kavsi’
vahdetten kesrete olan yolculu¤u, tecellîyi, ‘Ç›k›fl Kavsi’ kesretten vahdete yol-
culu¤u, seyr-i sülûk’u ifade eder. Bu bak›fl aç›s›ndan, “Hak vücûd’dur, eflya ise
vücûd’un sûretleridir”7
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‘Mâna’ sembolü ile özünde iflaret edilen Vücûd-› Mutlak olan Hakk’t›r, ancak
muhatap istidad›n›n elverdi¤i ölçüde ç›k›fl kavsi boyunca dizilmifl bir üst nefs
katman›n› ve nihâyet dairenin bafl›nda yer alan Mutlak Varl›k’› sezebilecektir.

Vücûd silsilesinde ‘sûretler âlemi’yle kastedilen ulvî ve süflî cisimlerin ve insa-
n›n âlemi olan son tecellî mertebesidir. Bu mertebe hislerin ve müflâhedenin
âlemidir. Sûretler de Mutlak Vücûd’un tecellisinin mazharlar›d›r. Sûretlerin
içindeki manâya ermek befl duyunun d›fl›ndaki Vahiy, ‹lham, Keflf, Vehb, Zevk,
Müflâhede gibi bilme tarzlar›yla mümkündür. “…her bir manâ, evvelen kalbe
hutûr eder. Ve ondan sonra dima¤a aks edip ak›l o maânîde tefekkür eder. Ve
hutûr-› maânî insan›n kendi irade ve arzusuyla vâkî olan bir fley de¤ildir. Bu
manîa bilâ-irâde kalbe gelir.”8

Mevlânâ Celâleddîn de, baflta Mesnevî’si olmak üzere Fîhi Mâ Fîh ve Dîvân-› Ke-
bîr’inde sûret’e ve onun gerisindeki mâna’ya dikkat çeker ve görünüflle gerçe¤in
birbirinden ay›r›m›n› yapamayanlar›n büyük yanl›fllara düflece¤ini flu beyitle-
rinde aç›klar:

Sûret, sûreti olmayandan meydana gelir. Nitekim, duman da ateflten ç›kar
Sen bu cisimden ibaret de¤ilsin, gözden ibaretsin. Can› görsen cisimden vazge-
çersin.

Kendine gel de sûrete tapma, sûret sözüne tak›lma, cins oluflu, sûretle arama.
…Sûret önce hofl, latif görünür, fakat onunla ne kadar çok beraber bulunursan,
ondan o kadar so¤ursun. Kur’ân’›n sûreti nerede; mânas› nerede! E¤er insan›n
sûretinin mânas› giderse, cesedini evde bir an olsun b›rakmazlar.

E¤er her görünen fley, göründü¤ü gibi olmufl olsayd›, o kadar keskin ve ayd›nl›k
bir görüfle sahip olan Peygamber “Bana eflyay› oldu¤u gibi göster” diye feryat et-
mezdi. O, bununla demek ister ki: “Ey benim Rabbim! Gerçekten çirkin olan› gü-
zel, güzel olan› ise çirkin gösteriyorsun; bize her fleyi oldu¤u gibi göster ki tuza¤a
düflmeyelim ve her zaman yolumuzu kaybetmeyelim.9

Mevlânâ’ya göre görünüflle gerçek, sûret ile mâna aras›ndaki fark›, derin düflü-
nen, sezgisi güçlü ve ilahî inâyete mazhar olan zevk ehli ay›rabilir.10

SÛRET‹N TUZAKLARI ve HÜDÂYÎ

Hazret-i Hüdâyî, fliirlerinde bir çok sûfî ›st›lah›n›n yan› s›ra okuyucusunun/ mü-
ridinin dikkatini sûret ve mâna’ya çekmifltir: Kuru s›fat› ile birlikte de an›lan sû-
ret, insan› esir edebilecek bir albeniye sahiptir. Sûret kelimesi ile birlikte daima,
olma, tapma, sanma, geç, eyleme, ko olumsuz fiillerini kullan›r. Sûrete esir ol-
mak veya tap›nmak, kuru sûretle iflin bitece¤ini sanmak ham hayalden baflka bir
fley de¤ildir:

Halâs olmak dilersen derd ü gamdam
Esîr-i sûret olma geç sanemden
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Vücûda er ne istersin ‘ademden
Gel Allâh’a murâd›n hâs›l olur (s. 121)1 

veya,

‹ste nakkâfl› nakfla aldanma
Kuru sûretle ifl biter sanma
Cehl ile nâr-› gaflete yanma
Cümleye asl olan inâyet imifl (s. 72)

Hazret-i Hüdâyî, âlemdeki sûretlerin kalbe yans›y›p derinleflmeleri ve her yan›
kaplay›p, hicab (perde) oluflturmalar›; böylelikle perdelerin karanl›klar›n›n birik-
mesiyle kalpte hakikatlerin tecellisine dair bir arzu kalmayaca¤›ndan12, sûrete ta-
k›l›p kalma noktas›nda  insan› (en baflta kendisi olmak üzere, sâlik, âkil, tâlib, der-
vifl, gâfil insan, tâlib-i dünya ve dost onun muhataplar› aras›ndad›r) uyar›r. Sûret-
ler, rûhun geliflim ve bütünleflmesine engel ‘perdeler’ olarak da anlafl›labilir.13

Sûrete (zinet-i dünya, yemek, içmek, flehevî duygular) aldanan câhildir; nakkâfl› unu-
tup, nakfla aldanan cahillik etmektedir, böyleleri gaflet ateflinde yanar; sûret bir sa-
nemdir ve sanemse ‘ademdir; sûret, katre (veya dalga); manâ ise ummân’d›r. Var ol-
mak isteyen ummâna kar›flmal›d›r. Âkil olan kifli yoklu¤un gölgesinde ikamet etmez:

Geç Hüdâyî sûreti ma’nây› gör
Katreyi ko lücce-i ummâna bak (s. 74)

***

Mecâza bakma ey sâlik hakîkî matlaba azm et
Ki zîrâ z›ll-i zâilde ikâmet eylemez âkil (s. 93)

‹nsan, fiebusterî’nin ifadesiyle iki gözünde var olan kuru a¤r›dan kurtulup,14 sû-
ret engelini aflt›¤›nda/aflabildi¤inde mâna’ya, hakîkate, müsemmâya, Hakkânî
vücûd’a erebilecektir:
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Nukûfla bakma nakkâfla nazar et
Mehâlikdir sanemlerden hazer et
Ko esmây› müsemmâya güzer et
fiuhûdun zirve-i ulyâya irgür (s. 53)

***

Koyup Hüdâyî cân u ten
Vahdet diyâr›na giden
Fânî vücûdunu terk eden
Bulmaz m› Hakkânî vücûdu (s. 41)

Hakikat yolcusu mânay› keflfetti¤inde, matlab-› a’lâya eriflmifl demektir. Âkil kifli
odur. Hüdâyî, flu beytinde de mânay›, efli benzeri olmayan bir inciye benzetir:

Bulan bu dürr-i pâk-i bî-nazîri
Ganîden fark eder lâ-büd fakîri

Efendi eyleme sûret esîri 
Geçir sûretden ü ma’nâya irgür (s. 53)

Alây›k, nakfl (nukûfl), mecâz, mülk kelimeleri ile de yine sûret mânas› murad
olunmaktad›r. Vahdet s›rr›n› anlayabilenler (her fleyi Allâh olarak, Allâh’›n te-
cellîleri olarak görebilenler15) fânî alây›ktan (kulun Hakk’a giden yolunu t›kayan
maddî ve nefsânî engeller16) geçebilirler:

Vahdet flarâb›n kim içe
Fânî alây›kdan geçe
Ger haflr ola nice nice
Ayr›lmaya mestân›m›z (s. 66)

Bu âlem bir hayâl-i hâbd›r, çok uzun gibi zannedilen insan ömrü gerçekte ise bir
ay gibi k›sad›r. Dünya ehli sarhofl oldu¤unun fark›nda de¤ildir, gördükleri asl›n-
da yaln›zca bir düfltür.17

Hüdâyî, hakîkat ile mecâz’›n ay›r›m›n› en iyi yapabilecek kiflinin ârif(i billâh) ol-
du¤unu söyledi¤i bir fliirinde, deniz simgecili¤inden yararlanarak, mâna’y› bir
inciye, hakîkat’i de denize benzetir. Mâna incisine sadef olamayanlar›n ömrü te-
lef olmufl demektir:

Dürr-i ma’nâya ger oldunsa sadef
Bulagör bahr-i hakîkatde fleref
Eyleme sermâye-i ömri telef
Ârif isen aç gözün merdâne bak (s. 79)

Hakîkati keflfetme noktas›nda Hüdâyî, sâlike her fleyi örnek gösterebilmektedir.
Görebilen bir göz için, pervâne’den de al›nacak dersler vard›r. ‹nsanî durumu
aflmay› öneren bir fliirinde, Birlik’e ulaflmak için perr ü bâl’in yak›lmas› gere¤i-
ne iflaret eder:
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Görüp pervâneyi andan sebak al
Köyünür nâr-› aflka perr ile bâl
Mecâz› ko hakîkat bahrine dal
Yürü bülbül yürü Dost illerine (s. 130)

NET‹CE:

En afla¤› mertebedeki kiflileri, yani taayyün ve tenevvü vechesini müflâhede
edenleri,18 bir basamak yukar› tafl›mak maksad›yla söylenmifl fliirlerinde Hüdâ-
yî, katre veya dalgaya teflbih etti¤i sûreti, hakîkat umman› ile k›yaslarken asl›n-
da sûret’i tamamen yok saymad›¤›n› da göstermektedir. 
Haddizat›nda sûret (maddî nimetler vb.), kötü ve çirkin de de¤ildir. Kötü olan
onlar›n i¤vas›na kap›l›p gitmektir. Bilge (ârif) kifli sûrette manây› görebilme,
hem de sûretin ondan (mâna’dan) ba¤›ms›z bir fley olmad›¤›n› fehm edebilme
zorunu baflarabilendir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Tarîkatnâme ve Hazînî’nin 
Cevâhiru’l-Ebrâr ‹simli Eserlerinde
Tarîkat Âdâb›

D R . N A D ‹ R H A N  H A S A N
Özbekistan ‹limler Akademisi, Aliflir Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü

XIII. ve XIV. yüzy›llarda Anadolu’ya Orta Asya ve Horasan bölgelerinden bir çok
mutasavv›f, bilhassa, Yesevî derviflleri ve Türkmen babalar› göç etmifllerdir. Bu-
nun neticesinde Anadolu’daki dinî-tasavvufî hareketler daha h›zl› geliflmeye
bafllad›. Zamanla Anadolu’da Yeseviyye, Nakflbendiyye, Bayramiyye, Mevleviy-
ye, Rifâiyye, Halvetiyye, Bektafliyye gibi bir çok tarîkat faaliyet gösterdi.
‹lmî-tarihî kaynaklarda kaydedildi¤ine gore, XVI-XVII. yy.lara gelindi¤inde
Anadolu’da manevî, fikrî hayat yüksek seviyede idi. Meflhur âlim, tarihçi, edip
ve mutasavv›flar vâs›tas›yla, bu as›rlarda sadece tekke ve zaviyelerde de¤il, ca-
mi ve medreselerde de ilim ve marifet büyük bir h›zla yay›l›yordu.
Azîz Mahmud Hüdâyî böyle bir ortamda dünyaya geldi. O önce medreselerde
e¤itim görüp, Nâz›rzâde Ramazan Efendi’den tahsil gördü, Nureddinzâde Mus-
lihiddin Efendi’nin sohbetlerini dinledi. Üstad›yla birlikte M›s›r va fiam’a seya-
hat etti. fiam’da Halvetî fleyhi Kerîmuddin Halvetî’ye intisab etti. E¤itim dönemi
bitince çeflitli müesseselerde kad›l›k vazifesinde bulundu. 1576 y›l›nda ise Bay-
ramî fleyhi Muhammed Üftâde hazretlerine biat etti. Sonra Sivrihisar, Rumeli ve
‹stanbul flehirlerinde vaizlik ve fleyhlik faaliyetini sürdürdü. Hem zâhirî hem de
bâtinî ilimlerde derin vukuf sahibi olan Hüdâyî, bir taraftan camilerde telebele-
re ders verdi, di¤er taraftan tekke ve dergahlarda susayan gönülleri tasavvufî ha-
kikatler ve ilâhî muhabbet ile tan›flt›rd›. Ayr›ca te’lif etti¤i ilmî-tasavvufî eserler-
le ilim ve tasavvuf ehlini ayd›nlatt›.
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Bu büyük zât, özellikle ‹stanbul’da yaflad›¤› devirde ilim ve devlet ricali aras›n-
da büyük bir ilgi görüyordu. O faaliyetini sistemli flekilde devam ettirirken, geç-
mifl seleflerinin, özellikle de üstad› Üftade Hazretleri’nin yolunu tutmufltu.
Hüdâyî Hazretleri 20’ye yak›n Arapça, 10’a yak›n Türkçe ilmî-tasavvufî eser yaz-
m›flt›r. Bu eserlerden baz›lar› Hüdâyî’nin, Türkler aras›nda ilk kez tasavvufî bir
tarikat kuran Hoca Ahmed-i Yesevî ile fikrî münasebeti ve gelenek benzerli¤i
hususunda ip uçlar› vermektedir. Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik konusunda bil-
giler ihtivâ eden Hazînî’nin Cevâhirul-ebrâr isimli eseri ile Hüdâyî’nin Tarîkat-
nâme isimli eserini karfl›laflt›rd›¤›m›zda bu durum daha iyi anlafl›lacakt›r. “Ce-
vâhirul-ebrâr”›n müellifi, asl› Türkistanl› olan Ahmed bin Mahmud Hazînî’dir.
O Hüdâyî Hazretleri’yle ayn› dönemde, yani XVI. yy.da ayn› bölgede yaflam›flt›r.
Cevâhirul-ebrâr, Menbaul-ebhâr, Câmiul-mürflidîn, Huccetul-ebrâr, Tasellî ul-
kulûb gibi eserlerini ‹stanbul’da kaleme alan Hazînî ayn› zamanda kâbiliyetli bir
flâirdir ve ondan hacimli bir divan miras kalm›flt›r1. Bu eserler bugün ‹stanbul,
Konya, Berlin ve Paris kütüphanelerinde mevcuttur.
Sultan III. Murad han›n teklif ve teflvikiyle Orta Asya tarîkat âdâb›n›, özellikle
Yeseviyye ve Nakflbendiyye geleneklerini ‹stanbul ve Anadolu halk›na tan›tmak
maksad›yla 1593 senesinde yaz›lan Cevâhirul-ebrâr, tarihî, irfânî, edebî ve men-
kabevî mahiyyette nâdir bir eserdir. Onda Yeseviyye ve Nakflbendiyye meflây›-
h›n›n hayat hikayeleri, görüflleri, gelenekleri, fakr, fenâ, zikir, halvet, semâ, âdâb
gibi bir çok tasavvuf meseleleri, bununla birlikte Yesevîlik âdâb, erkân ve ma-
kamlar› beyan edilmifltir.   
Hüdâyî Hazreleri’nin Tarîkatnâme’si ile Hazînî’nin Cevâhirul-ebrâr’›ndaki tari-
kat âdâb›na dair fikirler mukâyese edilirse, onlar aras›ndaki yak›nl›k va benzer-
lik aç›kça ortaya ç›kar.
Hüdâyî’nin ahlâk güzelli¤i, kalb tasfiyesi, ruh tezkiyesi, fleyh ve fleyhlik maka-
m›, marifet ve aflk kudreti, mükemmel teslimiyet, sa¤lam ve sâbit îtikad konu-
sundaki görüflleri onun Ahmed-i Yesevi’den ve Yesevî kültüründen etkilendi¤i-
ni göstermektedir. Meselâ, sadece fleyh ve mürid münasebetlerine dair fikirleri-
ni ele alal›m:
1. Hazînî Cevâhirul-ebrâr’da Ahmed-i Yesevî Hazretleri’nin flu sözlerini nakle-
der: “Her kim ki tevfîk-i Rabbânî refîk olup, tahsîl-i ma‘rifetullah ve tekmîl-i nis-
bet-i intibâh için istese ki, bir muktedây-i Rabbâni’ye mürîd olup, müstefîd ola ve
yevmü’l-cezâ hînu’l-likâ’da hacâlet çekmeye, inâbet u bîat-i pîr-i kâmil-i mükem-
mil gerek. fieriat›nda zâhir ve tarikat›nda mâhir ve hakikat›nda mazhar-i muzâ-
hir gerek. Etvâr-i gaybu’l-gayb’da ve esrar-i la reyb’de sâlik-i mâlik ve vâs›l-› mu-
tevas›l gerek... (v.58)”
Hüdâyî Hazretleri de kendi eserinde fleyhin salâhiyeti ve terbiye mahâretini vur-
gulay›p,  flöyle diyor: “Tarîk-› Hakk’a sâlik olmak isteyenlere ma’lum ola ki.., bir
mürflid-i kâmil ve müeddib-i hâzik lâzim olmufltur... Mürîd-i müsterflide lâz›md›r
ki, evvelâ meflâyihten bir kalbi karar edüp, gönlü doland›¤› fleyhe biat ede. Ahdi-
ni bir vech ile muhkem tuta ki serrâda ve darrâda, fliddette ve rehâda ol ahdi nakz
etmeyüp, biatinde sâbit-kadem ola”2 (s.40). Bu fikirler Ahmed-i Yesevi’nin:
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Tarîkata siyâsetlik mürflid gerek,
Ol mürflide îtikadl›k mürid gerek. 
Hizmet edip pir r›zas›n bulmak gerek,
Böyle âfl›k Hak’d›n feyzler al›r imifl, 

gibi hikmetlerini hat›rlat›yor.

2. Tasavvufta vahdet-i pir düflüncesi var. Bu, sâlikin sadece bir fleyhe ba¤lanma-
s› ve ilahî feyzi ondan almas› demektir. Ahmed-i Yesevi’nin müridlerinden ve
halifelerinden Sûfî Muhammed Dâniflmend Mir’âtül-kulûb isimli eserinde flöyle
yaz›yor: “Sultânul ârifîn’den flöyle dedi¤ini duydum: Mürid bir fleyhe intisab et-
tikten sonra, di¤er bir fleyhe irâdet edemez (mürîd olamaz). (Ancak) E¤er müri-
din fleyhi hakikî mürflid olmazsa, müridini murâda erdiremezse, baflka bir fley-
he gidip hizmet eder ve o murflidden murâd› hâs›l olursa revâd›r (uygundur).
Ama yine de evvelki fleyhten icâzet (izin) almak gerek.”3

Hüdâyî Hazretleri’nin düflüncesine göre de sâlik kalbini sadece bir fleyhe ba¤la-
mal›d›r. Bütün âlem fleyhlerle dolu olsa bile, ilahî feyzi ancak kendi seçtigi fleyh-
den alabilece¤ini düflünmelidir. Çünkü müridin kalbinde baflka fleyhe temâyül
olursa, onun bât›n yüzü vahdet makâm›na aç›lmaz (55-á).
Hazinî de bu hususta flöyle der: “Vahdet-i pir tahsil olmay›nca, vahdet-i Habir
tekmîl olmaz... Ve fleyh müflâreketi kerâmât u derecât bab›nda flirk u nifakt›r. fiirk
u nifaktan ise ictinâb lâz›md›r ki vahdet-i Hakka erifle. Ve huzur-i pir’de zikr-i
mâadâ ve mâverâ muhill-i huzûr belki huzûr-i pirden dûr olur” .

Vahdet-i Hak ger dilersen vahdet-i piring dile,
Ger muvahhidlik gerek vahdet’de tedbiring dile...
Vahdet-i pir-i tarikung bul acayib silsile,
Muftiy-i hallâld›n hallinda tasvirung dile (88 a), -diyor.

Demek ki, fleyhin birli¤i, Hakk’›n birli¤ine ulaflt›ran bir vas›ta olarak görülmektedir.
3. Hüdâyî, sâlikin pirine sa¤lam bir itikad ve mükemmel teslimiyetle gönül ba¤-
lamas›n›, pirin hizmetinde fedâkâr olmas›n› talep ediyor. Bu konuda Ahmed Ye-
sevi’nin flu hikmetleri dikkate de¤er:

Cand›n geçmey bafl oynamay yolga salmas,
‹tikâd›n tam olmasa kolung almas.
Tâliblerde kin u hevâ, kudûret bolmaz,
Geçse bolmas pir hizmetin k›lmay›nca.

Hazînî de flöyle der: fieyhe mutlak teslim olmak, fleyhin söz ve hareketlerinden
raz› olup, ona itaat etmek laz›m... fieyhin hizmetlerinde becerikli olmak gerek.
Çünkü fleyhin r›zas›n› kazanmak Allah’›n r›zas›na ermek demektir. (88 à).
4. Bilindi¤i gibi, s›r konusu tasavvufta mühim meselelerdendir. Hüdâyî Hazret-
leri’nin yazd›¤›na göre, “Dervifle lâz›m ve vâcibdur ki, hâlini ifflâdan sak›nup,
fleyhinun  esrar›n› h›fz etmekde gâyet ihtimâm ede ki, mahlûk s›rr›na emîn olma-
yan Hâlik s›rr›na m› emîn olur”. Ayr›ca dervifl kendi s›rlar›n› ve mânevî hâlleri-
ni baflkalara âflikâr etmemesi gerekir (55,59,60-á).



Cevâhirul-ebrâr’da ise Hazini buna dair flöyle yaz›yor: “fieyhin ve mürflidin s›rr-
› nihânlar›na râzdâr olmak gerek ve ifflâs›ndan sak›nmak gerek ki ifflâus-s›r küfr
korkuluk mazmûndur...” (63 à)
S›r kelimesi tasavvufta gönül anlam›nda da kullan›l›r. Cevâhirul-ebrâr’daki Ah-
med Yesevî’nin s›r tahâreti yani gönül temizli¤i hakk›ndaki sözleri dikkate de-
¤er: “Ey s›r, abdest k›l, kaçan s›r riya vu hevây-i nefsi yusa (y›kasa), ihlas ve akî-
de nuru zuhura gelur ve zulumât-i flübhe vü inkardan kurtulur ve cümlegî ikrar
u itiraf olur. Ucub ve enânyieti yusa minnet nuru iklim-i s›rr› münîr eder... Câh-
i dünya muhabbetini yusa intibâh-i ukbâ nuru alem-i s›rr› ayd›n eder ve fütüvvet
ve mürüvvet ziyâlar› nûranî k›lur” (7 á)
Buradan anlafl›l›yor ki, Ahmed Yesevi’nin düflüncesine göre s›r abdestinden
sonra sâlikin bât›n›ndan (içinden) riya yani gösterifl, nefs istekleri, bencillik,
makam ve dünya sevgisi, flöhretperestlik hastal›klar› y›kan›r. Neticede sâlikin
gönül ve bât›n saray›na ilahî nur girip, Allah Teâlâ’n›n müflâhedesi has›l olur,
befl hazarât› görmeye kâbiliyet ve liyâkat peydâ olur (6 á).
Ahmed Yesevi’nin hikmetlerinde s›r hakk›nda flöyle deniliyor:

Âfl›klar› gece y›glab seher kopar,
S›r flarab›n içen âfl›k s›rr› yapar...
Vallah, tallah sümme billah s›rs›z olma,
S›rs›z yüz bin taat k›lsang makbul olmas....

5. Mâlum oldu¤u üzere, rüya, sâlikin gönül terbiyesinde mühim bir yer tutmak-
tad›r. Çünkü rüya ve gönül bir-birine ba¤l› hususlard›r. Dolay›s›yla Hüdâyî Haz-
retleri eserinde: “Mürid kesinlikle gördügü rüyadan bir fley saklamaya, baflka bir
nesne de katmay›p emaneti oldugu gibi sahibine ulafltira. E¤er fleyh rüyas›n› tâ-
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bir eylerse onu dinleye, e¤er tâbir etmezse, tâbir etmesi icin fleyhini zorlamaya
ve ›srarl› olmaya. Zira bazen olur ki hay›r bunda olur” diye yaz›yor (s.42).
Cevâhirul-ebrâr’da da rüya tâbirine dair flöyle fikirler yer alm›flt›r:
“Tâbir olan rüya eger hayrdur niyazmendlik ve eger flerr tâbir olundu taksir de-
mek ile ref’ olur ve hay›rlara döner bi fazlihi teala. Ve eger niyazmendlik ve tak-
sir bab›nda te’hir ve ihmal karflulasa terakkîden kalkup tenezzul çekmesine de-
lildur” (28 à).
Hem Hazînî, hem de Hüdâyî, sâlikin manevî-ruhî âleminde geçen hallerden fley-
hini haberdâr etmesi gerekti¤ini, rüyas›n› pirinden gizlememesini, ona anlat›p
tâbirini ö¤renmesinin gerekli oldu¤unu söylüyorlar. 
6. Tarikat âdâb›na göre, sâlik kemalâta ermesi için fleyhinden flüphe etmemesi gere-
kir. Bu konuda Hazini Ahmed Yesevi’den naklen flöyle der: “Mürid fleyhine flek ve
flüphe getürse, enâniyet ve benlik alâmetidir, (mânen) cünüp olur. Cünüp ise Hakk
hazretine yaramaz bezm-i kabul ve mahall-i vusulden mahrum olup, taflra atarlar ve
kasr-i tevessülden ihrac ederler. Ey dervifl, e¤er ba¤r›nda havf-i ilâhî varsa, gözün gir-
yan ve ba¤r›n biryan gerek, gönlünde flekk u flüphe ne ister... (Sâlik) mürflidin haki-
kat›nda flüphe vu tereddüd getürmez ve inkâr meclisinde durmaz” (10 b)
Yesevî’nin bu fikrini izah ederek Hazini nazm ile flöyle yaz›yor:

fieyhdur çün hazret-i Hak mazhar›,
fiekk u inkâr ve cefâlardan berî (11 b).

fieyhler hakk›nda yoktur ifltibâh,
‹fltibâh-i evliyad›n din tebâh (72 b).

fiübhe ve inkar k›lanlar hacil,
Münkir-i erbâb-i dildur münfail (43 b).

Hüdâyî Hazretleri de Tarikatname’sinde Ahmed-i Yesevi ve Hazini fikirlerine
uygun olarak: Dervifl fleyhi hakk›nda yersiz flüphe etmemesi lâz›m, çünkü bu
yolla o, Allah yolunu bilenler ve Allaha kullu¤u ö¤retenlerin itikad›na erer, di-
ye yazmaktad›r (58-59).
7. Malumdur ki, tasavvuf kültürünün önemli bir vechesi de âdâb-ahlâk mesele-
leridir. Bundan dolay› tasavvuf edebiyat›nda en çok ifllenen konulardan biri
âdâb meselesi olup, Ahmed-i Yesevi, Azîz Mahmud Hüdâyî, Hazini gibi muta-
savv›flar›n eserlerinde de edeb konusuna genifl yer verilmifltir.
Ahmed Yesevi’nin düflüncesine göre, “Tarikat yolu bafltan sona edebtir”. Bu fi-
kir, Ahmed Yesevi’nin tarikat ile edebi birbirinden ay›rmad›¤›n› gösterir. Hüdâ-
yî de, Tarikatname’sine Peygamber Efendimizin “Cenab-i Hakk beni edeplendir-
di¤i için edebim ne güzeldir” sözüyle bafll›yor. Bu hadis-i flerife muvaf›k tarzda
Ahmed Yesevi kendi hikmetlerinde edebin mahiyetini anlatmaya çal›fl›r:

Tarikatn› türlük edeb bilmeyince,
Nefsi birle muharebe k›lmay›nca,
Aflk yoluna özin lay›k etmeyince,
Hakikatni s›rlar›n› bilse bolmas.



Ahmed Yesevi’nin düflüncesine göre sâlik fleriat, tarikat, hakikat makamlar›n›
geçmeyince, tam mânas›yla âdab-› mârifete eremez.  Mârifet âdâb› ise, tarikatin
yüksek edeblerindendir... Adab›n tasavvuftaki yerini anlayan Hudayi Tarikatna-
me’sinin bir k›sm›n› tarikat ehlinin edepleri ve güzel vas›flar› konusuna ay›r-
m›flt›r ve müridin zâhir ve bât›n›n› temiz tutmas›, nefsanî ve seytanî arzularla
mücadele ederek, gönül âlemlerini riya, hased, g›ybet, gammazl›k, mâlâyânî söz
söylemek gibi çirkinliklerden pak etmesi, ahlak güzelli¤ine ermesi, riyazât ve
mücahede ile nefsini daima muhasebe alt›nda tutmas›, güzel ahlâka ermesi, fü-
tüvvet sahibi olmasi, halk›n iltifat›ndan gurur duymamas› gibi muhim mesele-
leri telkin eder.
Hazini de Cevâhirul-ebrâr’da adab-ahlâk meselesine genifl yer verir. Bu konuda
flöyle der: “Ey dervifl-i âkibet-endîfl, mârifetullah kalb tasfiyesi ve cezbetullah ruh tec-
liyesi ve tevfikullah nefs tezkiyesidur (105 á)... Nefs ile mücâdele müflâhede günefli-
ni gösteren rasat cihaz›d›r (usturlab). E¤er müflâhede istiyorsan,  nefsinle gürefl, zi-
ra, nefse karfl› savafl müflâhedenin aynas›d›r (128 á). Hazînî’ye göre, Allah Teala’nin
rahmet ve vuslat kap›s› aç›kt›r, ama oradan sadece edeb ve hürmetle girilir:

Uruc-i avc-i vasl-i Hak edebdur,
Edebsiz vuslata ermek ecebdur.
Tarikatta aizze kodu âdâb,
Edeb miftah-i babullah deryâb. (19b).

Azîz Mahmud Hüdâyî ilmî ve tasavvufî eserlerle beraber, tasavvufî halk edebi-
yat› tarz›ndaki fliir ve ilahilerin de müellifidir. O, zamandafllar› olan Bâki, Nef’î,
Hâletî, Cevherî ve Yahya Efendi gibi flairlerden farkl› olarak kendi fliirlerini Ah-
med Yesevi okulu flairleri usulünde kaleme alm›flt›r. Hüdâyî fliirlerinin vezni
Ahmed Yesevi hikmetleri gibi halkâne, dili sade, ifadeleri nihâyette kolayd›r.
Onun fliirlerinde de Ahmed Yesevi hikmetlerindeki gaye ve düflüncelere ayr›ca
k›ymet verildi¤ini kolayca anlamak mümkündür. Mesela, Ahmed Yesevi’nin bir
hikmetinde flunu okuyoruz:

Erenleri Hak yâd›d›n gâfil bolmas,
Ricâlun lâ tülhîhim der Hâlikun-nâs.
Eren yolun tutgan hergiz yolda kalmaz,
Ol hazretde s›r-esrar› makbul olur.

Erenler hakk›ndaki fliirlerinde Hudayi de flöyle diyor:

Tevhid ile olur her derde derman,
Hakka tevhid ile ermifl erenler.
Tevhid ile olur her muflkil âsân,
Hakka tevhid ile ermifl erenler.

Hüdâyî’nin insanlar› do¤rulu¤a, Hak ve hakikata davet eden fliirlerinde san’at ve
edebiyat ilk unsur olarak goze çarpm›yorsa da, o daha çok Ahmed Yesevi ve Yu-
nus Emre gibi tekke flairlerinin izinden yürüdü.
Hudayi fliirlerinde kendi manevî halini ifade etmekten daha ziyade dinî-ahlâkî
kaideleri ö¤retmeye önem verir. Bu cihetten fliirleri didaktik mahiyete sahip
olan Hüdâyî’yi Âgah S›rr› Levend tasavvufi halk edebiyat›nda muvaffak olan fla-
irlerden say›yor.4
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Hüdâyî’nin fliirlerinin Ahmed Yesevi hikmetlerine benzerli¤ine dair Türkiye’de
baz› görüfller bildirilmifltir. Mehmed Halid Bayr›, Hüdâyî fliirlerini tahlil eder-
ken, onun fliiriyeti Anadolu mutasavviflar›ndan daha çok Orta Asya derviflleri
ve onlar›n önderi Ahmed Yesevi hz.e ba¤l› oldu¤unu ifâde eder. Ona göre, Hü-
dâyî hz.nin fliirlerinde Ahmed Yesevi’nin hikmet usulünü görmemek imkâns›z-
d›r. Hüdâyî sanki Ahmed Yesevi ile aras›ndaki mesafeyi bir anda kald›r›p, onun-
la ayn› dönemde yaflam›fl gibidir. Zira, o da Ahmed Yesevi gibi ahlâkç›, ârif ve
âfl›k meflrebiyle kalem yürütmüfltür.5

Doç.Dr. Nevzat Özkan: “Azîz Mahmud Hudayi’nin nasihat düflüncesi ve Ehl-i
sünnete ba¤l›l›¤›, Ahmed Yesevi’nin görüfllerine yak›nd›r” der;6 Prof.Dr. H. Kâ-
mil Y›lmaz da onun divan›n›n Ahmed Yesevi tarz›nda yaz›lm›fl fliirlerle dolu ol-
du¤unu söyler.7

Netice itibariyle bizim muhtasar tebli¤imizden de anlafl›l›yor ki, Hüdâyî’nin ta-
savvufî görüflleri, özellikle, Tarikatname risalesindeki ifâdeleri Ahmed Yese-
vî’nin görüflleriyle paraleldir. Bu durum, Orta Asya ve Osmanl› Türklerinin iti-
kat ve meslek birli¤i ve tefekkür tarz›n›n bir-birine çok yak›n oldu¤unu gösterir.
Bu sadece ilim, edebiyat ve marifetteki benzerlik de¤il, belki kalb ve ruh, tefek-
kür ve takdirdeki yak›nl›kt›r. 
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Habbetü’l-Mahabbe Adl› Risalesi

P R O F . D R . E M R U L L A H  ‹ fi L E R
Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi  

Girifl:

Habbetü’l-Mahabbe, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin yazd›¤› Arapça risalelerden biri-
dir. ‹stanbul kütüphanelerinde 211, Milli Kütüphane’de ise iki2 ayr› yazmas› bu-
lunmaktad›r. Yazmalar›n varak say›s›, sayfa yap›s› ve yaz› stiline göre 5 ile 11
aras›nda de¤iflmektedir.  Dili ak›c› ve anlafl›l›r olup yazar›n›n Arapçaya vak›f ol-
du¤unu gâyet aç›k bir flekilde göstermektedir. Öte yandan risalede bir tak›m dil
yanl›fllar›n›n bulundu¤u ise bir gerçektir. Ancak, söz konusu yanl›fllar›n nüsha-
dan nüshaya farkl›l›k göstermesi yazardan de¤il Arapçay› bilmeyen ya da az bi-
len nâsihlerden kaynakland›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Habbetü’l-Mahabbe, Dervifl Mehmet b. Mehmed el-Konevî taraf›ndan flerhedil-
mifltir. Bu flerhin (1037/1627) tarihli bir nüshas› ‹st. Ünv. Ktp. A. y. 1086’da ka-
y›tl›d›r3.
Habbetü’l-Mahabbe, Ahmed Remzi Mevlevî (ö.1944)4 taraf›ndan Türkçeye ter-
cüme edilmifl olup H. Selima¤a-Hüdâyî 660’da bir yazmas› bulunmaktad›r5. Bu
tercüme yazma Rasim Deniz taraf›ndan 1982 y›l›nda sadelefltirmeden yay›mlan-
m›flt›r6. Habbetü’l-Mahabbe son olarak Ali Çal›fl›r taraf›ndan Necdet Y›lmaz’›n
çevirisiyle 2002 y›l›nda dipnotland›r›larak yeniden yay›mlanm›flt›r7. Habbetü’l-
Mahabbe ayr›ca, 1994 y›l›nda Japon araflt›rmac› Tarui Hiroshi taraf›ndan Japon-
caya çevrilerek Annals of Assocation for Middle East Studies dergisinin dokuzun-
cu say›s›nda yay›mlanm›flt›r8.
Azîz Mahmud Hüdâyî, kaynak olarak baflta Kurân âyetleri olmak üzere baz› ha-
disi fleriflere bafl vurur. Risalede bir defaya mahsus olmak üzere Buharî’yi kay-
nak gösterir.   Bunun d›fl›nda kaynak belirtmeksizin bir kaç hadis nakleder. Ay-
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r›ca çeflitli flah›slardan her hangi bir kitap ismi zikretmeksizin“kale…” (dedi) di-
yerek görüfl aktar›m›nda bulunur ve görüfllerini aktard›¤› flahs›n ismini zikreder.
Bazen “kale ba’du’l-kibâr” (baz› büyükler dedi) veya “kale ba’duhum” (baz›lar›
dedi) fleklinde isim belirtmeksizin nakil yapar. ‹sim vererek 19 kiflinin görüflü-
nü eserinde aktar›r. Bunlar aras›nda Cüneyd, Sehl b. Abdillah, Yahya b. Muâz,
Ebû Osmân, efl-fieyh Ebû Abdillah’›n ikifler defa, geri kalan flah›slar›n ise yaln›z-
ca bir kez görüflüne bafl vurur. Kimi flah›slardan ise “kale” (dedi) ifadesini kul-
lanmaks›z›n “hakâ” (anlatt›), “enflede” (söyledi) ve “kâne” (idi) sözleriyle akta-
r›mda bulunur. Üç yerde “yukâlu” (denilir ki,) ifadesiyle baflkalar›n›n görüflüle-
rini zikreder. Kendi görüflünü ise “va’lem” (bil ki,) ifadesiyle aç›klar.
Habbetü’l-Mahabbe Azîz Mahmud Hüdâyî’nin sevenlere hitaben kaleme ald›¤›
ve ad›n› sevgi tohumu (taneci¤i) olarak koydu¤u risalesidir. Hüdâyî risalesini;
Allah sevgisi, Rasulullah sevgisi ve Ehl-i Beyt sevgisi olmak üzere üç k›s›mda
ele al›r. Afla¤›da, Habbetü’l-Mahabbe’nin günümüz insan›n›n anlayabilece¤i bir
dille taraf›mdan yap›lan yeni çevirisini sunuyorum.

Sevgi Tohumu

Bismillahirrahmanirrahim
“Filizini yaran, onu güçlendiren, kal›nlaflt›ran ve dimdik ayakta duran” ekin mi-
sali sevdi¤i ve seçkin k›ld›¤› kimselerin kalbinde sevgi tohumunu yeflerten Al-
lah’a hamdolsun. “Sonra ona yaklaflan ve sarkan, yay›n iki ucu kadar veya daha
yak›n olan” sevgiliye, Onun âline, ashab›na ve Allah’tan kendilerine güzellik ge-
çen sevenlerine salat ve selam olsun. Bu, sevenlere hitaben yazd›¤›m ve ad›n›
sevgi tohumu olarak koydu¤um bir risaledir. Çünkü o, her bir bafla¤›nda yüz ta-
ne olmak üzere yedi baflak veren bir tohum gibidir. Allah’a ulaflmaya vesile ol-
mas›n› ümit etti¤im bölümlerden oluflmaktad›r. Baflar› Allah’tand›r.

Birinci Bölüm

Allah sevgisini ele almaktad›r. Allah onlar›, onlar da Allah’› severler. Allah on-
lar› herhangi bir sebebe ba¤l› kalmaks›z›n inâyeti gere¤i sever. Onlar ise Allah’›
herhangi bir s›fat›ndan dolay› de¤il zat› için severler. Zira s›fatlar› sevmek tecel-
li edifline göre farkl›l›k gösterebilir. Nitekim Allah’›n Latîf s›fat›n› seven kimse-
de ona kahr s›fat›yla tecelli etmesi durumunda sevgiden eser kalmaz. Keza,
mün’im s›fat›n› sevenin sevgisi müntekim s›fat›yla tecelli etti¤inde yok olur gi-
der. Öte yandan Allah’›n zat›n› sevmek kal›c› olup farkl› tecellilerle de¤iflmez.
Böyle bir sevgiye sahip olan kimse nimete kavuflunca flükretti¤i gibi, s›k›nt› kar-
fl›s›nda da flükreder. Hâlbuki s›fatlar› seven kimse s›k›nt› durumunda flükretmez
sabreder. Bu konuda Yahya b. Mu’âz flöyle der: Esasen sevgi; iyilikle artmaz, s›-
k›nt›yla eksilmez. Denilir ki, kullar›n sevgisi konusunda üç derece vard›r:
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Birincisi

Avâm›n (s›radan kimselerin) sevgisi. Bu sevgi, nimeti ve iyili¤i görmekten kay-
naklan›r. Böyle bir sevgiye sahip olan kimse mükâfat›n› arzular, ateflten korkar.

‹kincisi

Havas›n (seçkin kullar›n) sevgisi. Mükemmelli¤i gözlemlemekten kaynaklan›r.
Bu tarz, ‘Allah’a mükâfat›n› beklemeksizin onu yüceltmek için ibadet edece¤im.’
sözünde oldu¤u gibi Allah’› yüceltmeye yönelik bir sevgidir. Böyle bir sevgiye
sahip olan kimse kalbini kâh Allah’›n cemali kâh celâliyle meflgul edece¤inden
O’ndan baflkas›n› kalbinden atmak zorundad›r.

Üçüncüsü

Ehassu’l-havâs›n (en seçkin kullar›n) sevgisi. Kulun ulaflabilece¤i en yüce gaye-
dir. Bu sevgi, “gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim, bu nedenle tan›nmak için
mahlûkât› yaratt›m.” s›rr›ndaki Hakk’›n ezelî sevgisinden kaynaklanan cezbeler-
den gelmektedir. Bu derece, ilki fiillerden, ikincisi s›fatlardan kaynaklanan di-
¤er iki dereceden farkl›d›r.
Üçüncü derecedeki ehassu’l-havâs olanlar “kendilerine bizden bir iyilik geçen-
ler” (21. Enbiyâ, 101) âyetinde belirtildi¤i gibi ilk inâyet gere¤i Allah’› kemaliy-
le bilenlerdir. Allah bu âyette ezeli sevgisinden bahsetmifl ve inâyeti gere¤i on-
lar O’nu sevmeden O, onlar› sevmifltir. 
Ubeydullah b. Hasen flöyle demifltir: Benim Rum bir cariyem vard›. Baz› geceler
bende uyurdu. Bir keresinde onu arad›m ama bulamad›m. Bunun üzerine kalkt›m
sa¤a sola bakt›m. Derken onu secdede: “Allah’›m bana olan sevginle beni ba¤›flla”
diye dua ederken buldum. Bunun üzerine öyle deme, “Sana olan sevgimle beni ba-
¤›flla.” diye dua et dedim. O da bana flu cevab› verdi: “O, sevgisiyle flirkten kurtar›p
‹slam’a ulaflt›rd› beni. Ço¤u insanlar uyurken sevgisiyle uykudan uyand›rd› beni.” 
Bunlar›n Allah’a olan sevgisi sebepsizdir. Allah onlar› Adem’den var edince sev-
gisi kalplerine tecelli etti. Bu sevgi onlar› cezbederek kendilerini unutturdu. Do-
lay›s›yla onlar, dünyaya bu özellikleriyle geldiler. Gücüyle odunu yok eden, an-
cak hiç bir fley olmam›fl gibi varl›¤›n› sürdüren atefl misali, bask›nl›¤›na ra¤men
sevene zarar vermeyerek varl›¤›n› devam ettirmesi sevginin espirisidir. Çünkü
sevgi her fleyi yok eder. 
Rivâyet olunur ki, birisi fieyh Ebû Sa’îd’in huzurunda “O, onlar›, anlar da O’nu
severler” (el-Bakara 2/165) âyetini okudu. Bunun üzerine fleyh kâinattaki her fley
onun yaratmas› olmas› nedeniyle Allah yaln›zca kendini sever dedi. Zira yara-
t›c› yaratt›¤›n› övdü¤ünde kendini övmüfl olur. Bu durumda sevgi O’nu aflmaz.
Dolay›s›yla O, sadece kendini sevmifl olur. 
Cüneyd-i Ba¤dâdî es-Serî’nin flöyle dedi¤ini nakleder: ‹ki kifli aras›ndaki sevgi,
biri di¤erine “Ey ben!” diye seslenirse geçerli olur. 
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Semnûn sevgiden söz edince mescidin lambalar›n›n k›r›ld›¤› rivâyet olunur. ‹b-
rahim b. Fâtik flöyle demifltir: Semnûn’un sevgiden söz etti¤ini iflittim. Derken
yan›na küçük bir kufl geldi. Ona yaklaflt›kça yaklaflt› ve önünde durdu. Sonra
kan gelinceye kadar gagas›yla topra¤a vurdu ve öldü. 
Semnûn sevgiyi marifete, di¤erleri ise marifeti sevgiye tercih ederdi. Do¤rusu
sevgi, muhakkiklerin gözünde lezzette yok olmak; marifet ise hayretle izlemek
ve heybette yok olmakt›r. 
Baz› büyükler “sevgi, fenâ ve mahv›n bafllang›c›d›r” demifllerdir. Mahv üç dere-
cedir. 
• Fiillerin Hakk’›n fiilinde yok olmas›
• S›fatlar›n Hakk’›n s›fat›nda yok olmas› 
• Zat›n Hakk›n zât›nda yok olmas›
Sevgi, avâm›n varabilece¤i derecelerinin sonuncusu, havas›n derecelerinin bafl-
lang›c›d›r. Kendilerine Allah’tan bir iyilik gelenlerin d›fl›nda kalanlar ve yokluk
vadisinde olanlar havas›n zay›flar›d›r. Sevenler sevdi¤ine halisâne hizmet eden
kullard›r. Onlar›n d›fl›nda kalanlar bir amaç veya bir bedel için çal›flan ücretli-
lerdir. Sevgi, yak›nl›¤a götüren tam ba¤›ml›l›k ve zâti secdeyi ifade eder. Allah
c.c. flöyle buyurur: “secde et ve yaklafl” (el-Alak 96/19) Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber söz konusu secdede “Cezaland›rmandan aff›na, öfkenden r›zana, senden
sana s›¤›n›r›m.” diyerek fiiller, s›fatlar ve zat›n yok olma derecelerine iflaret et-
mifltir. 
fiunu bil ki, sevgi a¤ac› gönül bahçelerinde yeflerir. Gayb› bilenin ihsan ve ke-
rem havuzunda geliflir. Bu konuda kudsî hadiste flöyle buyrulmufltur: “Gizli bir
hazineydim, bilinmeyi istedim, bu nedenle tan›nmak için mahlükat› yaratt›m.

294

.

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bir eserinin cildi



295

.

Onlara beni tan›malar› için nimetlerimle yaklaflt›m ” Zâti ilahi aynu’l-cem19 ve
gayb aleminde gizli olan kemalât›n› göstermek istedi. Bunlar› havâsa bahfletti ve
fluhûd âleminde var etti. S›fatlar›n› görünce kendisini tan›malar› için nimeti ve
külfetiyle onlar› s›nad›. Böylece bafllang›çta maden ve hazine olduklar› gibi so-
nunda da ona yard›mc› olmalar›n› murad etti. Sevgi Allah’tan gelen ve ona dö-
necek olan bir hakikattir. “‹yi biliniz ki, ifller ona döner.” (efl-fiûra 42/53) O, se-
ven, sevilen; isteyen, istenilendir. Denilir ki, sevdi¤ini söylemek kolay, ama sev-
ginin gere¤ini yapmak zordur. 
Bu konudaki samimiyet belirtileri flunlard›r: 
• Aradaki perdeden kurtulmak için ölümden nefret etmemektir. Çünkü gerçek
anlamda seven kimse sevgilisine ulaflmaktan hofllanmamazl›k etmez. 
• Allah’›n r›zas›n› nefsinin arzular›na tercih etmesidir. 
• Allah’› zikretmeyi sevmesidir. Çünkü seven sevdi¤ini çokça hat›rlar ve anar. 
• Allah’a ve rasülüne atfedilen her fleyi sevmesidir. Zira sevgi artt›kça O’nun ta-
raf›ndan yarat›lan ve var edilen her fleyi gerçek sevgilinin yaratmas› oldu¤undan
sever. 
• Sevgiliyle yaln›z kalmas› ve ona münacât etmesidir. 
Yahya b. Muâz flöyle der: “Sevdi¤ini iddia edip de haddini bilmeyen yalanc›d›r.”
Cüneyd-i Ba¤dadî flöyle der: “Sevgi gerçek olursa aradaki resmiyet kalkar.” 
Üstad Ebû Ali bu ba¤lamda flu beyti okur:
Olursa sevgi, bir toplulukta samimi
Sürerse dostluk resmiyete ne hacet!
O ayr›ca flöyle derdi: “Müflfik bir baban›n çocu¤una sayg› ifadesiyle seslendi¤i
görülmez. Nitekim o, çocu¤una ad›yla seslenirken baflkalar› ona sayg›yla hitap
etmek zorunda kal›rlar.”
Sehl: “Sevgi, can› gönülden itaat etmek, muhalefeti b›rakmakt›r.” der.
Baz›lar›: “Sevgi, sevdi¤in fleyin, sevdi¤in kimsenin olmas›n› istemendir.” demifl-
lerdir.
Denilir ki, “Sevgi, sevdi¤ini, sahip oldu¤un her fleye tercih etmendir.”
Keza denilir ki, “Sevgi, birlikte ve ayr›l›kta sevdi¤inle uyum içinde olmakt›r.” 
Ebû Abdillah el-Kureflî sevginin hakikatini flu sözlerle aç›klar: Gerçek sevgi,
kendinde bir fley kalmayacak flekilde sevdi¤ine bütününü vermendir. 
Ebû Saîd el-Harrâz birgün rüyas›nda Hz. Peygamberi görür ve “ey Allah’›n elçi-
si beni mazur gör. Allah’a olan sevgim seni sevmeme engel oldu” der. Bunun üze-
rine Hz. Peygamber “Kim Allah’› severse beni sevmifl olur” der. Allah c.c. Hz.
‹sa’ya flöyle vahyeder: “Ben kullar›mdan birinin kalbine bak›p da onda dünya ve
ahiret sevgisi bulamazsam onu kendi sevgimle doldururum.”
Sevenlerden biri flöyle anlat›r: “Alt›n ve gümüflten elbiseleri olan k›rk huri bana
havada göründü. Onlara bir kere bakt›m. Bunun üzerine k›rk gün k›nand›m.
Sonra onlardan daha güzel seksen huri göründü ve bana ‘bunlara bak’ dendi.
Hemen secdeye kapanarak ‘Allah›m! Senden baflka her fleyden sana s›¤›n›r›m.



Benim bunlara ihtiyac›m yok’ diye dua ettim ve onlar› benden uzaklaflt›rana ka-
dar yalvarmay› sürdürdüm.”
Ebû Hafs toplumdaki bozuklu¤un genellikle üç fleyden kaynakland›¤›n› belirtir:
Ariflerin f›sk›, sevenlerin sadakatsizli¤i ve müritlerin yalanc›l›¤›. 
Ebû Osmân, Ariflerin f›sk›n› dünya iflleriyle meflgul olmak ve onlardan söz et-
mek; sevenlerin sadakatsizli¤ini kendi hevalar›n› Allah’›n r›zas›na tercih etmek;
müritlerin yalanc›l›¤›n› ise kullar› anmak ve onlar› görmenin Allah’› anmak ve
onu görmeye bask›n olmas› fleklinde aç›klar.
Ebû Hureyre, Hz. Peygamber’in “Kim Allah’a kavuflmak isterse Allah da ona ka-
vuflmak ister; kim Allah’a kavuflmay› istemezse, Allah da ona kavuflmak iste-
mez.” dedi¤ini nakleder, ayr›ca Hz. Peygamberden flunu da rivâyet eder: “Allah
bir kulunu severse Cebrail’e ben falan› sevdim sen de sev der. Bunun üzerine
Cebrail de onu sever ve semada bulunanlara Allah falan› seviyor, siz de onu se-
vin diye seslenir. Onlar da onu severler. Daha sonra Allah o kulunun yeryüzün-
de de kabul görmesini sa¤lar.” 

‹kinci Bölüm

Rasulullah sevgisiyle ilgilidir. Allah c.c. Kur’an’da flöyle buyurur: “De ki, e¤er Al-
lah’› seviyorsan›z bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin” (Al-i ‹mrân 3/31) Hz. Pey-
gamber, sevginin kutbu ve timsalidir. Bu nedenle Allah’›n sevgilisi, öncekilerin ve
sonrakilerin efendisidir. Allah’› sevdi¤ini iddia eden herkesin ona tabi olmas› gere-
kir. Zira, sevgilinin sevdi¤i sevgilidir. Kuflkusuz Hz. Peygamber’e tabi olmak söz, fi-
il, ahlâk, davran›fl ve inanç olarak onun yolunu izlemektir. Hz. Peygamber’in yo-
lundan nasibi olmayan›n sevgiden nasibi nas›l olabilir? O’na gerçekten tabi olan›n
gizlisi, aç›¤›, kalbi ve nefsi Hz. Peygamber’in gizlisine, aç›¤›na, kalbine ve nefsine
uyar. Dolay›s›yla Allah onun kalbine sevgisini yerlefltirir. Bu sevginin nuru Hz.
Peygamber’in bat›n›ndan ona geçer. Böylece o kifli, Allah’›n sevgilisi ve seveni olur. 
Bütün âlem tek bir insan, dünyadaki insanlar da o insan›n organlar› mesabesin-
dedir. Onlar›n aras›ndan sevenler organlar aras›ndaki göz gibidir. Allah sevgi
bahfletti¤i kimseye kendisini görme (fluhûd) mertebesini verir ve eflyada nas›l
zuhur etti¤ini göstererek nimetlendirir onu. Böylece o kimse Rabbinden ve
O’nun tecellilerinden baflkas›n› sevmez. Zira bütün yarat›lm›fllar Hakk’›n tecel-
li sahnesidir. Bu durum Hak ile halk aras›nda gizlidir. Nitekim, “O ba¤›fllayan-
d›r, sevendir.” (Burûc 85/14) âyetinde Allah’›n, ba¤›fllayan (gafûr) ismini seven
(vedûd) ismiyle birlikte zikretmesi söz konusu gizlilikten dolay›d›r. 
Örne¤in “Kays, Leyla’y› sevdi.” denilir. Hâlbuki o, gerçek sevgiliden baflkas›n›
sevemez. 
fieyhu’l-Ekber Muhiddîn ‹bnu’l-Arabî flöyle der: “‹nsan birini görüp sevebilir.
Hâlbuki onun ne kim oldu¤unu, ne ad›n›, ne de yaflad›¤› yeri bilir. Bizzat bu sev-
gi ona, ismini ve yaflad›¤› yeri ö¤renmeyi gerekli k›lar. Öyle ki, sevdi¤iyle ad›y-
la ve san›yla yoklu¤unda beraber olur, görmeyince sorar baflkalar›ndan onu. Al-
lah’a olan sevgimiz de böyledir. Onu tecelli etti¤i fleylerde severiz. Zat›n› bilme-
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yiz ama severiz ismini. Belki de ismini bilmeden severiz onu. Yarat›lan›n ise
kendisini tan›r, belki de severiz onu, bilmeden ismini. Sevgi, sevileni tan›may›
gerekli k›lar. Kimimiz O’nu dünyada tan›r, kimimiz tan›madan severek ölür.
Perde araland›¤›nda ise sadece Allah’› sevdi¤ini anlar.
Sevenler dört çeflittir: 
1. Sevgisi ruhanî ve zâti olanlar.  Bunlar›n ruhlar›, ehadiyet mertebesine yak›n-
l›klar› ve vahidiyet mertebesine denklikleri nedeniyle ezelden beri uyum içeri-
sindedir. Bu hususta Hz. Peygamber “Birbirlerini tan›yan ruhlar uyum içerisin-
de olurlar” demifltir. Bu flekilde yarat›lanlar yak›nl›k hâlinde olduklar› vatanla-
r›na (ehadiyet mertebesine) özlem duyarlar. Hakk’a yönelerek (tan›nmalar›n› en-
gelleyecek) giysilerden ar›n›rlar. Karfl›laflt›klar›nda birbirlerini tan›rlar. Tan›y›n-
ca da, aslî uyumlar›, benzer özellikleri, gidiflat ve yöntemlerindeki örtüflme ne-
deniyle birbirlerini severler. Böylece her biri di¤erinden davran›fl, bilgi ve ger-
çek vatan› yâd etmede yararlan›r. Mükemmel ve gerçek olan sevgi türü budur.
Peygamberler, evliyalar, asfiyalar ve flehitlerin sevgisi bu kabildendir.
2. Sevgisi kalbî olanlar.  Bu tür sevgi, vas›flar ve ahlâklardaki uyum, akide ve Sa-
lih amellerdeki benzerlikten kaynaklanmaktad›r. Salihler ve ebrâr›n sevgisi ile
ariflerin ve evliyalar›n onlara olan muhabbeti, ayr›ca peygamberlerin ümmetle-
rine olan sevgisi bu kabildendir. 
3. Sevgisi nefsi olanlar. Bu tür sevgi, duygusal lezzetler ile cüzî gayelere dayanmak-
tad›r. Efllerin birbirlerine olan sevgileriyle, flehvet gidermek ve para kazanmakta bir-
birlerine yard›m eden facirlerin, fas›klar›n ve dalalet ehlinin sevgileri bu kabildendir.
4. Sevgisi aklî olanlar. Bu tür sevgi, yaflam flartlar› ve dünya ifllerini kolaylaflt›r-
maya dayan›r. Tüccarlar, zanaatkârlar ile yard›m olunan›n yard›m edene sevgi-
si bu kabildendir.
Bunlardan son ikisi geçici bir gaye için oldu¤undan yok olmaya mahkûmdur.
Zira geçici bir gaye ve bat›l bir amaç için olan bütün sevgiler nedeni ortadan kal-
k›nca yok olur gider. Bu yüzden Allah c.c. “O gün müttekiler d›fl›nda kalan dost-
lar birbirlerine düflman olurlar.” (ez-Zuhruf 43/67)  buyurmaktad›r. Dünya eh-
linde bask›n olan sevgi türü bu ikisinden biridir. Öte yandan yüce gayeye ula-
flan kâmil müttekiler ise ilk olarak günahlardan, ikinci olarak bofl fleylerden,
üçüncü olarak fiillerden, dördüncü olarak s›fatlardan ve son olarak da kendi
benliklerinden ar›n›rlar da geriye kendilerini al›koyacak ve Allah’a olan sevgile-
rini bozacak hiç bir fley kalmaz. Bunlar çok nadir ve son derece de¤erlidirler. Al-
lah’ta birbirlerini seven (mütehâbbûne fillah) ilk grup bunlardan oluflur. 
Allah için seven (mütehâbbûne lillâh) ikinci grup ise takvan›n zahiriyle yetinip
sevap kazanmak ve Allah’›n r›zas›n› elde etmek için günahlardan sak›nan ve Al-
lah’›n azab›ndan korkanlard›r. Baz›lar› “Zevklere düflkünlük güzel gösterildi.”
(Âl-i ‹mrân 3/14) âyetiyle ilgili olarak Allah’›n insanlar› üç grupta yaratt›¤›n›
söylemifllerdir:
1. Avâm: Bunlar nefis erbâb›d›r. Heva ve heveslerini ön planda tutarlar.
2. Havâs: Bunlar gönül erbâb›d›r. Hidâyet ve takvay› ön planda tutarlar.
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3. Ehassu’l-havâs: Bunlar maneviyat (rûh) erbâb›d›r. Sevgi ve özlemi ön planda
tutarlar. 
Sehl b. Abdillah “Allah’› gerçekten sevenler, Hz. Peygamber’e davran›fl, fiil ve
sözlerinde uyan kimselerdir.” demifltir.
‹bn Atâ, “E¤er Allah’› seviyorsan›z bana tabi olunuz” (Âl-i ‹mrân 3/31)  âyetini
yorumlarken “ yüce nuru (en-nuru’l-a’lâ) göremeyenlere, yak›n nuru (en-nuru’l-
ednâ) istemeyi emretmektedir.” demifltir. 
fieyh Ebû Abdirrahman es-Sülemî “yüce nura ancak yak›n nuru kendisine reh-
ber edinen ulafl›r. Kim, yak›n nurun edebiyle edeplenmeyi ve ona tabi olmay›
yüce nura ulaflmak için ilke edinmezse iki nurdan da mahrum olur ve gaflet el-
bisesini giyer” demifltir.
Öte yandan Ebû Osmân söz konusu âyeti flöyle yorumlam›flt›r: Habibime uya-
rak bana olan sevginizdeki samimiyetinizi ortaya koyunuz. Çünkü benim sevgi-
me ancak onu sever ve ona tabi olursan›z ulaflabilirsiniz. Zira onun sünneti yü-
ce sevgiliye ulaflt›r›r. 
Muhammed b. el-Fadl ise bu âyetle ilgili olarak flunlar› söyler: “Aç›ktan ya da
gizli olarak Hz. Peygamber’in sünnetine ayk›r› davranan veya en ufak bir fley-
de ona tabi olmay› terk eden kimsenin sevgiyle ilgisi olamaz. Zira tabi olmak,
O’na hiç bir fleyde muhalefet etmemekle gerçekleflir.
Baz› büyükler Hz. Peygamber’in sevginin îman›n flart› oldu¤unu belirtti¤ini ri-
vâyet etmifllerdir. 
Bir defas›nda Ebû Zer b. El-Akîlî Hz. Peygamber’e Ey Allah’›n elçisi îman nedir?
diye sorar. Hz. Peygamber ona “Allah ve rasulünü her fleyden daha fazla sevmen-
dir.” fleklinde cevap verir. 
Buharî Abdullah b. Hiflâm’dan Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini rivâyet eder:
“Hz. Peygamber ile beraberdik. Ömer’in elini tuttu. Bunun üzerine Ömer ona:
- Ey Allah’›n elçisi sen, kendim d›fl›nda her fleyden bana daha sevimlisin dedi. 
Hz. Peygamber ona: 
- Hay›r, Allah’a yemin olsun ki, ben sana kendinden daha sevimli olmad›kça ol-
maz dedi.
Ömer:
- Ey Allah’›n elçisi! fiimdi sen bana, vallahi kendimden daha sevimlisin. 
Hz. Peygamber:
- fiimdi oldu ey Ömer! Yani îman›n kâmil oldu dedi.
Hz. Peygamber’e üç flekilde tâbi olunur: 
Birincisi, mü’minlerin avâm›n›n tâbi olmas›, bu, fiillerinde olur.
‹kincisi, havas›n tâbi olmas›, bu, ahlâk›nda olur.
Üçüncüsü, ehassu’l-havas›n tâbi olmas›, bu, ahvâlinde olur.
Kuflkusuz sevgi günefli ezel do¤usundan ve ‘gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim’
noktas›ndan do¤du¤unda ariflerin kalplerini ayd›nlatt› ve ‘tan›nmak için mahlûkat›
yaratt›m’ nuru ortaya ç›kt›. Böylece yeryüzü, yarat›c›s›n›n nuruyla ayd›nland›. Ma-

298

.



299

.

rifet ehli olan avâma ‘salih amel iflleyerek ve çirkin fiillerden sak›narak bana tabi olu-
nuz ki, Allah da rahmetiyle ve fiillerde tecelli etmesiyle sizi sevsin’ dendi. Havâsa ‘gü-
zel ahlâkla ve s›fatlar› yok etmekle bana tabi olunuz ki, Allah da sizi fazl› keremi ve
s›fatlarda tecellisiyle sevsin.’ dendi. Ehassu’l-havâsa ise ‘bedeninizi ve zat›n›z› yok sa-
y›n ki, Allah da sizi ezelî sevgi cezbeleri ve zat›n›n tecellisiyle sevsin.’ dendi. 

Üçüncü Bölüm

Hz. Peygamberin ehl-i beytini ve akrabalar›n› sevmekle ilgilidir. Allah âyette
flöyle buyurur: “De ki, ben akrabalar›ma sevgi d›fl›nda bir karfl›l›k (ücret) istemi-
yorum” (efl-fiûrâ 42/23) Âyetteki istisna Hz. Peygamber’in yak›nlar›n› sevmekle
ilgili olup, herhangi bir ücretin söz konusu olamayaca¤›n› belirtmektedir. Çün-
kü Hz Peygamber’in yak›nlar›n› sevmenin karfl›l›¤› kurtulufllar›n›n sebebi olma-
s›ndan sevenlere aittir. Zira sevgi, mahflerde bir arada olmalar›n› sa¤layacak
olan rûhî uyumu gerektirir. Bu konuda Hz. Peygamber flöyle buyurur: “Kifli sev-
di¤iyle haflrolunur.” Dolay›s›yla Hz. Peygamber için bir ücret söz konusu de¤il-
dir. Rûhu temiz olmayan ve Hz. Peygamber’in yak›nlar›na uzak olan kimse on-
lar› sevemeyece¤i gibi, sevmeye güç yetiremez de. Öte yandan tevhid ehlinden
rûhu ayd›nlanan, Allah’› bilen ve seven kimsenin onlar› sevmemesi mümkün
olamaz. Onlar› ancak Allah ve Rasülünü seven ve Allah ve Rasülü taraf›ndan se-
vilenler severler.  E¤er ezelde Allah taraf›ndan sevilmemifl olsalard› Hz. Pey-
gamber onlar› sevmezdi. Zira Hz. Peygamber’in sevgisi aynu’l-cem’ de olduktan
sonra sureti tafsilde Allah’›n sevgisinin ayn›s›d›r. 

Azîz Mahmud  Hüdâyî’nin Habbetül-mahabbe isimli eserinin befllang›c›



Yukar›daki âyet indi¤inde ‘bizim sevmemiz gereken yak›nlar›n kimdir?’ sorusu-
na Hz. Peygamber’in: Ali, Fat›ma ve iki çocu¤udur cevab›n› verdi¤i rivâyet olu-
nur. Bu yüzden Hz. Peygamberin pak soyunu sevmek gerekir. 
Allah’›n elçisi flöyle buyurur: “Kim, Muhammed’in akrabalar›n› (âlini) severek
ölürse flehit olur. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse ba¤›fllanm›fl
olarak ölür. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse tövbe etmifl olarak
ölür. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse kâmil mümin olarak ölür.
Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse ölüm mele¤i daha sonra da
münker-nekir kendisini cennetle mücdeler. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› se-
verek ölürse gelinin damad›n evine götürüldü¤ü gibi cennete götürülür. Kim, Mu-
hammed’in akrabalar›n› severek ölürse mezar›ndan cennete iki kap› aç›l›r. Kim,
Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse rahmet meleklerinin yörüngesi kadar
Allah kabrini geniflletilir. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse ehl-i
sünnet ve’l-cemaa üzerine ölür. Kim, Muhammed’in akrabalar›na bu¤uz ederek
ölürse k›yamet günü aln›nda ‘Allah’›n rahmetinden ümit kesmifl’ yaz›s› ile gelir.
Kim, Muhammed’in akrabalar›na bu¤uz ederek ölürse kafir olarak ölür. Kim, Mu-
hammed’in akrabalar›na bu¤uz ederek ölürse cennetin kokusunu alamaz.” 
Mikdâd b. Esved Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini nakleder: Muhammed’in âlini
tan›mak cehennemden kurtulufltur. Onlar› sevmek s›rattan geçmeye ruhsatt›r.
Onlara olan dostluk azapdan korur. Âl-i Muhammed’i tan›mak, onlar›n haklar›-
n›n gereklerini bilmek demektir. Kim, âl-i Muhammed’in sayg›nl›¤›n› korur ve
hukukunu gözetirse, bu tan›ma ateflten kurtulmaya vesile olur. Hz. Peygam-
ber’in âline dostluktan maksat, düflmanl›¤›n z›tt› olan dostluktur. Ayr›ca dost-
luk, sadakat ve yard›m demektir. Onlara sad›k olmak ve yard›mda bulunmak
azaptan kurtulufl nedenidir.
Hz. Peygamber flöyle buyurur:
“Ehl-i beytime zulmeden ve benim sayg›nl›¤›ma gölge düflürene cennet haram k›-
l›n›r. Abdulmuttalip o¤ullar›ndan birine iyilik yapan karfl›l›¤›n› görmezse ben k›-
yamette onunla karfl›laflt›¤›mda karfl›l›¤›n› öderim.”
Hz. Peygamber flöyle derdi: 
“Bir toplulu¤un ileri geleni size gelirse ona sayg› gösteriniz.” 
Hz. Peygamber’in âlinden daha sayg›n kimse yoktur. Onlar›n hepsi büyüktür,
yücedir. Aksi bir durum söz konusu olamaz.
Damîra, Ömer b. Abdilaziz’in  Hz. Hüseyin’in soyundan birine:  “Kap›mda bek-
leme! Çünkü ben sana izin verilmeyip kap›mda beklemen karfl›s›nda Allah’tan
utan›r›m.” dedi¤ini nakletmifltir. 
Baz› ileri gelenler: 
“Seyyidlerin çok oldu¤u yerde oturmam. Çünkü onlar›n hepsi son derece asil-
dir. Bu yüzden onlara gere¤i gibi sayg› gösteremem.” demifltir.
Ebû Hanife’nin bir dersinde tekrar tekrar aya¤a kalk›p oturdu¤u rivâyet olunur.
Sebebi soruldu¤unda “D›flar›da çocuklarla oynayan Hz. Ali soyundan bir çocuk
var. Her gördü¤ümde sayg›dan aya¤a kalk›yorum.” der.
Ba¤dat’ta elinde bir miktar mal› olan bir tüccar vard›. Bir gün cemaatle namaz
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k›ld›ktan sonra Hz. Ali evlad›ndan biri kalk›p bir k›z›m var evlendirmek istiyo-
rum. Dedem Muhammed hakk›na çeyizine yetecek bir miktar para verin dedi.
Tüccar befl yüz dirhemlik sermayesini adama verdi. Gece rüyas›nda Hz. Pey-
gamber’i gördü. Hz. Peygamber ona ey delikanl› bana hediye etti¤in fley ulaflt›.
Belh’e git orada Abdullah b. Tahir’e “Hz. Peygamber sana selam ediyor ve ben-
den alaca¤› olan bir dostunu sana gönderiyor. Ona befl yüz dinar öde.” de. Adam
uykudan kalk›nca durumu efline bildirdi. Kad›n, “Sen Belh’den dönünceye ka-
dar bizim geçimimizi kim sa¤layacak?” diye sorar. Bunun üzerine tüccar f›r›nc›
komflusuna giderek “Ben yokken aileme yiyece¤ini verirseniz dönünce her dir-
hem için bir dinar ödeyece¤im.” der. F›r›nc› tüccara “Sana Belh’e gitmeni emre-
den bize de sen dönene kadar ailenin nafakas›n› sa¤lamam›z› emretti.” der. Tüc-
car Belh’e gitmek üzere yola koyulur, oraya yaklaflt›¤›nda Abdullah b. Tahir onu
“Rasûl’ün elçisi hofl geldin” diyerek karfl›lar ve seni gönderen bize seni a¤›rlama-
m›z› emretti der. Abdullah b. Tahir tüccar› üç gün misafir eder ve ona Rasül’ün
elçisi olmas› nedeniyle befl yüz dinar öder. Sonra, evine sa¤ salim götürmeleri
için bir grup adam›n› onunla birlikte gönderir. 
Ebû Muhammed el-Makdisî flöyle rivâyet eder: Hz. Ali soyundan yetim çocuk-
lar› olan fakir bir han›m onlarla birlikte Semerkant’a gider. Oraya vard›klar›nda
çocuklar›n› mescide b›rak›r ve kendisi yiyecek bulmak için ayr›l›r. Oran›n ileri
geleni olan bir müslümanla karfl›lafl›r. Ona durumunu bildirir, bir gecelik yiye-
cek ister ve kendisinin Hz. Ali soyundan oldu¤unu ifade eder. Adam ondan, Hz.
Ali soyundan oldu¤unu kan›tlamas›n› ister. Kad›n burada beni tan›yan yok der.
Adam, kad›n› b›rak›r çeker gider. Sonra kad›n bir mecusîye rastlar, durumunu
bildirir. Mecusî ona para ve giyecek verir ayr›ca iyi davran›r. Kad›n›n karfl›laflt›-
¤› müslüman rüyas›nda k›yametin koptu¤unu ve Livâu’l-Hamd’›n Hz. Peygam-
berin bafl›n›n üstünde oldu¤unu görür. Derken yeflil zümrütten bir saray gözü-
ne iliflir. Hz. Peygamber’e bu saray›n kime ait oldu¤unu sorar. O da saray›n mu-
vahhit bir müslümana ait oldu¤unu söyler. Adam ben müslüman›m der. Bunun
üzerine Hz. Peygamber ondan müslüman oldu¤unu kan›tlamas›n› ister. Adam
uyan›r saç›n› bafl›n› yolar. Mecusiye gider ve kad›n›n nerede oldu¤unu sorar. O
da evinde oldu¤unu belirtir. Adam mecusiye bin dinar vereyim onu bana ver
der. Mecusi reddeder ve flöyle der: “Gördü¤ün o saray benim, Allah bu kad›n›n
hat›r›na bana ve aileme müslüman olmay› nasip etti. Hz. Peygamber’i rüyamda
gördüm bana bu saray senin ve sen cennet ehlisin dedi.”
Rivâyet olunur ki, Abdullah b. Tahir’e bir h›rs›z musallat olur, bir türlü onu ele
geçiremez. Bir k›fl günü h›rs›z arkadafllar›yla bir beldeye girer. Orada kal›rlar.
Bir gün kap›lar›ndan Hz. Ali evlad›ndan fakir bir kad›n geçer ve onlardan bir
fleyler ister. Kad›na içeri girmesini, orada kad›nlar›n oldu¤unu söylerler. ‹çeri gi-
rince onu taciz ederler. Kad›n kendini korumaya çal›fl›r ve ben Hz. Ali soyunda-
n›m der. Elebafl›lar› bunu duyunca ona koflar, para verir ve ondan dedesine fli-
kâyet etmemesini ister. Derken Abdullah b. Tahir bunlar› yakalar ve ertesi gün
idam etmek üzere hapse atar. Rüyas›nda Hz. Peygamber’in h›rs›zlar›n elebafl›s›
için flefaatçi oldu¤unu görür. Uyan›r tekrar uyur, ayn› fleyi üç kez görür. Bunun
üzerine h›rs›z› hapisten ç›kar›r ve ona bugünlerde iyi bir fley yap›p yapmad›¤›-



n› sorar. H›rs›z Hz. Ali soyundan olan kad›ndan bahseder. Bunun üzerine Ab-
dullah b. Tahir, müjdeler olsun Hz. Peygamber senin için flefaatçi oldu der. H›r-
s›z a¤lamaya bafllar ve bu kadar› bile Hz. Peygamber’e gizli kalm›yorsa iflledi¤im
büyük günahlar nas›l gizli kal›r? der ve tövbe eder, ibadete bafllar. 
fiunu iyi bil ki, yak›nl›k tîniyet ve dinden olmak üzere iki türlüdür. Tîniyetten
olan yak›nl›k soy ile olur. Dinden gelen yak›nl›k ise ruhlar›n uyuflumu, ahlâk
benzerli¤i ve salih amellerdeki uyum ile olur. Dolay›s›yla sülük ehli ve Hz. Pey-
gamber’e tabi olan muttekiler onun ehl-i beytinden ve yak›nlar›ndand›r. Enes
r.a. flöyle rivâyet eder: Hz. Peygamber’e sorulur:
- Ey Allah’›n elçisi! Muhammed’in âli kimdir?
Bu soruya Hz. Peygamber flöyle cevap verir:
- Bana sizden önce müslümanlardan kimsenin sormad›¤› çok önemli bir fley sor-
dunuz. Her mütteki, Muhammed âlindendir. 
‹yâs b. Seleme b. Ekva’ babas›ndan Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini rivâyet eder:
Y›ld›zlar seman›n güvencesi, ehl-i beytim ise ümmetimin güvencesidir.
fieyh Ebû Abdillah flöyle der: 
“Hz. Peygamber’in ehl-i beyti kendisinden sonra onun yolunu izleyenlerdir. On-
lar s›dd›klard›r. Onlar›n hat›r›na insanlar belâlardan korunur, ya¤mur ya¤d›r›l›r
ve r›z›kland›r›l›rlar. Onlardan biri öldü¤ünde Allah onun yerini alacak bir bafl-
kas›n› yarat›r. Onlar bizzat Allah taraf›ndan seçilen, ahlâklar› de¤ifltirilen ve
ar›nd›r›lan peygamber halefleridir. Herhangi biri öldü¤ünde Allah yetifltirdi¤i
bir baflkas›n›n onun yerini almas›n› sa¤lar. Onlar Muhammed ümmetinden olup
di¤er insanlara çokça oruç tutma ve namaz k›lma ile de¤il güzel ahlâk, takva, bü-
tün müslümanlar› içtenlikle sevme ve Allah r›zas› için insanlara ö¤üt verme ile
üstün olmufllard›r.
Büyüklerden biri flöyle der: “Kimi insanlar bir makam elde etmek için riyazât ve
mücahede ile yorulurlar. Halbuki onlar gönül ehli birinin gönlünde hizmet ve-
ya her hangi bir hasletle yer etse yorulmadan maksat has›l olur. Çünkü bu gru-
bun kalpleri ilahî nazar›n tecelli etti¤i yerlerdir. Dolay›s›yla o da bu nazardan
nasiplenmifl olur.”
Ayr›ca ayn› büyük zat: “dualar›n›z› günahdan ar›nd›r›lm›fl bir dille yap›n!
der. Yani, size dua etmeleri için evliyâullaha karfl› mütevaz› olunuz ve onlardan
yard›m isteyiniz. Çünkü onlar›n dilleri pakt›r. 
Netice olarak:
• Allah’› seviniz, 
• Alemlerin Rabb’inin sevgilisi olan peygamberlerin efendisini seviniz,
• Hz. Peygamber’in âlini, ashab›n› ve tabiileri seviniz,
• Ve onlar›n din kardefllerini seviniz.
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D‹PNOTLAR

1 ‹stanbul kütüphanelerinde bulunan nüshalar flunlard›r: Beyaz›t Devlet Kütüphanesi Veliyyüd-
din Ef. (1836 / 77-85), (1912 / 79-84); Süleymaniye Kütüphanesi Halef Ef. (93), Hac› Mahmut Ef.
(2781 / 13-24), Esad Ef. (3245 / 8 v., 3789 / 112-121, 1761 / 60-68, 3792 / 223-227, 1654 / 179-186,
3762 / 181-184), Selima¤a – Hüdâyî Ef. (660 / 11 v., 271 / 9 v.), Hüsnü Pafla (812 / 146-156), Hac›
Beflir A¤a, (653 / 92-99), Pertev Pafla (643 / 71-77, 622 / 171-179, 607 / 13 v.), fiehit Ali Pafla (1359
/ 98-105), Lala ‹smail Pafla (693 / 7 v.), ‹brahim Ef. (877 / 44-52); Köprülü Kütüphanesi Faz›l Ah-
met Pafla (1583 / 130-135).
2 Milli Kütüphane’deki  iki nüsha: 06 Mil. Yz. A 2688/8, 06 Mil. Yz. A 2904/6. numarada kay›tl›-
d›r.
3 Y›lmaz, H. Kâmil, Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat› Eserleri Tarikat›, ‹stanbul 1999, s. 111.
4 Hasan Kâmil Y›lmaz bu zat›n ölüm tarihini 1950 olarak belirtmifltir. bk. a. g. e. Ayn› yer; Rasim
Deniz ise Mahbûbu’l-Ehibbe’de ayn› flahs›n ölüm tarihini 1944 olarak zikretmifltir. bk. A. Remzi
Akyürek, Mahbûbu’l-Ehibbe, (Neflr: Rasim Deniz) Kayseri 1982.
5 Bu tecüme nüsha H. Selima¤a – Hüdâyî 660’da kay›tl›d›r. bk. H. Kâmil Y›lmaz, a. g. e., ayn› yer;
bk. A. Remzi Akyürek, a. g. e. s. 8.
6 a. g. e.
7 bk. Azîz Mahmud Hüdâyî, Habbet-ül Muhabbe,  Yay›mlayan Ali Çal›fl›r, (Çev. Necdet Y›lmaz),
‹stanbul 2002.
8 Bu konuda bkz. Ayn› eser, s.10.
9 Sâlikin her fleyi Allah’tan bilerek halk› yok, Hâlik’i var görmesi hali.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Et-Tarîkatü’l-Muhammediyye 

Vesîletun ‹lâ’s-sa‘âdeti’s-Sermediyye

‹simli Arapça Risalesi

D R . ‹ B R A H ‹ M  Ö Z A Y
Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi, Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü.

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, Cenâb-› Hakk’a samimi olan sad›klar için kaleme al-
d›¤› bu birkaç varakl›k risalesi M. Gülflen Efendi’nin neflretti¤i Külliyat içinde
bir defa bas›lm›flt›r. (1340) Yazma nüshalar›n en eskisi Köprülü Ktp. 1583/5’de
ve (1016/1607) tarihlidir.1

Hüdâyî bu risalesinde Allah’›n mahlukat› kendisine itaat ve ibadet için yaratt›-
¤›n›, ibadetlerin en faziletlisinin de kifliyi Hakk’a götüren oldu¤unu vurgular. Bu
maksada ulaflmak için insan önce kendini tan›mal›d›r. Peygamber Efendimizin
“Nefsini bilen rabbini bilir.” sözü bu durumu ortaya koymaktad›r. ‹nsan›n hede-
fi, onun nihaî özgürlü¤ü olan kemâldir, olgunlaflmad›r. Allah’›n tecellileri bütün
alemi kaplam›flt›r. Fakat bütün isim ve s›fatlar›n topluca göründü¤ü yer insan›n
kendisidir. Hakk’› bulmak için uzaklara gitmeye gerek yoktur, insan›n kendisi-
ni bilmesi Hakk’› bilmesi demektir. 
Öyleyse insan›n en büyük vazifesi, kendinde görünen ilahi tecellilerin neler ol-
du¤unu bilip ö¤renmek ve bu yolla kemâle ermeye çal›flmak olmal›d›r. Teoriler
ve kitaplar ancak vas›talard›r. Tabiat kitab› bile, ârifin nihai amac› için sadece
bir vas›tad›r. Bu konuda 7/ 13. yy. sufilerinden Nesefi flöyle der:
“Her günün kaderi ve zaman›n ak›fl›, gelir bu kitab› senin önüne koyar, sure su-
re, harf harf …. ve sonra okur….t›pk› önüne gerçek bir kitap koyup çizgilerin ve
harflerin mahiyetini ö¤renmen için onu sana çizgi çizgi, harf harf okuyan biri gi-
bi. fiu âyetin anlam› da budur: “Hakikat onlara belli oluncaya dek, iflaretlerimi-



zi âfakta ve onlar›n nefislerinde gösterece¤iz” (41/53). Fakat senin kör yani eflya-
y› oldu¤u gibi görmeyen bir gözün ve sa¤›r, yani sesleri oldu¤u gibi duymayan
bir kula¤›n varsa, o ne ifle yarayabilir ki? fiu âyet bu manay› dile getirir: “Onlar
hayvanlar gibidirler, evet onlar sap›tm›flt›rlar, sa¤›rd›rlar.” (7/18). Fakat sen oku-
maya güç yetiremiyorsan, en az›ndan okuyan birilerini dinle ve söylediklerini
kabul et. Ama sen onu kabul etmezsin, çünkü onu duyabilecek bir kula¤a sahip
de¤ilsin.
Fakat kendi için gözün gözünü ve kula¤›n kula¤›n› bulan ve âlem-i halk› afl›p,
âlem-i emre ulaflan kifli, kitab›n bilgisine bir anda ulafl›r; kitab›n tüm bilgisine
sahip olan, kalbini bu kitaptan kurtaran ve onu kapat›p bir kenara koyan kifli ise
elindeki kitab›, her fleyini bilinceye dek defalarca okuyan kimseye benzer; iflte
böyle biri kitab› kapatacak ve bir kenara koyacakt›r.”2

‹nsan ilahi bir kitapt›r. Hakk’›n verdi¤i ak›l ve fluurla kendisini okuyabilir. Fa-
kat herkes insandaki yaz›lar› tam do¤ru ve düzgün okuyamad›¤›ndan, bu kitab›
okumufl ve kendini kemale erdirmifl kiflileri bulmak zorundad›r. Konuyla ilgili
olarak Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Fîhi mâ Fîh adl› eserinde flöyle der:
“Bir adam denizin k›y›s›na gelir ve tuzlu sudan ve bal›ktan baflka bir fley göre-
mez. “‹nci nerede?” diye sorar. Hiçbir fley yoktur. Fakat incinin sadece denize
bakarak bulundu¤u nerede görülmüfl ki? Bu adam denizden yüz bin kova su
çekse, inciyi gene bulamaz. ‹nciyi ç›karmak için, derin sular› göze alan bir dal-
g›ca ihtiyaç vard›r; fakat o dalg›ç s›radan biri de¤il, zeki ve nasipli bir insand›r.
‹flte bu ilim ve sanatlar, denizden kovalarla su ç›karmaya benzer; inciyi bulma-
n›n yolu ise baflka yerlerden geçer. Bu sanatlara sahip, sa¤l›kl› ve güzel, fakat
marifetten yoksun pek çok insan vard›r; bir de öyle insanlar vard›r ki, görünüfl-
leri fakirdir; yüzleri öyle çok yak›fl›kl› veya konuflmalar› zarif de¤ildir; fakat ifl-
te ölümsüz marifet onlardad›r. ‹nsan›n asalet ve niflan› ve di¤er yarat›lm›fllara
olan üstünlü¤ü, bu marifet varl›¤›ylad›r.

Gel bak, senin hissiyat›n, muhayyilen, idrâk›n
Çocuklar›n at diye bindi¤i de¤ne¤e benzer

‹lmi bunun üstündedir maneviyât ehlinin
Ehl-i hissiyat›n bilgisi ise a¤›r yüke benzer

Hakikati olmayan bir isim bilir misin sen?
Ya da sen hiç, bir gül kopard›n m› gül’den?

‹smi telaffuz ettin: flimdi git de o fleyi ara
‹sim ve mektubu aflmak istiyorsan, kendini temizle

Bir de kalbindeki o .bilgiye bak
Kitaps›z, rahlesiz, hocas›z o peygamberler ilmine”3

Kemâle ermek kolayca baflar›lan s›radan ifllerden de¤ildir. Tarikata girmek ke-
mâle ermek için yeterli olmaz. Önce bir kâmil mürflid bulmak gereklidir. Kâmil
mürflidi aray›p bulmak ve ona ba¤lanmak herkese farzd›r. Nitekim Allahu Teâlâ
“ E¤er bilmiyorsan›z zikir ehline sorun.” (en-Nahl 16/43), ve “O’na yaklaflmaya
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vesile aray›n” (el-Maide 5/35) buyurur. Yani, mürflid-i kâmili bulup ona ba¤la-
narak onun izniyle zikre devam ediniz ve zikir ehli olunuz demektir.
Bu gibi Allah erleri dîn-i Ahmedî’nin direkleri ve koruyucular›d›r. K›yamete ka-
dar bir an noksan olmazlar. Her zaman her yerde mevcutturlar. Ancak bilinme-
leri erbâb›na mahsusdur. Halk zühd ve takva ile bunlar› bilmeye çal›fl›r. Bunun-
la beraber, zâhid ve müttakî, tâlipdir. Henüz Hakk’› taleb eder. Onlar matlûbdur.
Hak Taâlâ Hazretleri onlar› taleb eder. Onun için zâhirî sûrette Allah’›n farzla-
r›ndan ve Hz. Peygamber’in sünnetinden baflka, bofl vakitlerini Hz. Peygambe-
rin “Tefekkuru sâ‘atin hayrun min ‘ibâdeti elfi senetin” (Bir saat tefekkür, bin se-
ne ibadetten daha hay›rl›d›r.) buyru¤u üzere tefekkür ederek, fikirlerini her an
yenileyip de¤ifltirerek huzur ve fluhûda ulafl›rlar. Gerçi, herkesin hâline göre
muhabbet edip ticâret ve ifl içinde bulunurlar ise de, “Ricâlun lâ tulhîhim ticâ-
retun velâ bey‘un ‘an zikrillâhi” (Onlar, ne ticaret ne de al›fl-veriflin kendilerini
Allah’› anmaktan al›koyamad›¤› insanlard›r. en-Nûr 24/37) buyru¤unda da be-
lirtildi¤i gibi, huzûrdan ve salât-› dâim (her an Hak ile olmak)den bir an gaflet
etmezler. Bu zatlar›n sûretleri halkla, sîretleri Hak’lad›r.4

Kâmil mürflid bütün insanlar›n göz bebe¤idir. Onu sevmek Nur-u Muhamme-
di’yi sevmek, Allah’›n rahmet s›fatlar›n›n tecelli etti¤i merciyi sevmek, gerçek
anlamda Allah’› sevmektir.5 O, sözü özüne uygun, kuvvet ve do¤ruluk sahibidir.
Nitekim Allahu Teâlâ “ Emrolundu¤u gibi dosdo¤ru ol.” (Hud 11/112) buyur-
mufltur. Bast ve Kabz sahibi olup gerekti¤i zaman derviflin sülûkunu bast eder
(aç›p geniflletir) ve gerekti¤i zaman kabz eder (daralt›p kapat›r.) ‹ddia sahibi ol-
maz. Çünkü tasavvuf, davay› terk edip ilâhî s›rlar› söylememektir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) “Tasavvuf davay› terk edip, mânâlar› gizlemektir.:” buyurmufl-
tur. Mürflidi kâmil çal›flkan ve gayret sahibi olur. fiehvet, flöhret ve tabiat esiri
olmaz. Zühd ve takva ile süslenir. Dünya ve ahiret muhabbeti yoktur. Sözün k›-
sas› Allah yolunda olur ve baflka bir fley hedefleyip istemez. fieriat elbisesini s›r-
t›na giyip eline muhabbet asas›n› al›r. Dinin emir ve yasa¤›n› gere¤i gibi yerine
getirir. Dört kap›s› (fleriat, tarikat, marifet ve hakikat) mâmur olur. Bunlardan bi-
risi eksik olsa mürflit olamaz, kimseyi irflat edemez. 6

‹nsan bu dünyada bir mürflidin uyand›r›fl› ile kendi cevherinin fark›na var›rsa,
içinde duydu¤u derin özleyiflin kime ve nereye ait oldu¤unu anlam›fl olur. Öy-
le ki, insan melek de olsa ilahi yard›ma u¤ramay›nca defteri siyah ç›kar. Hakk’›n
yard›m›na, Hakk’›n has kullar› olan Kâmil insanlara verilen rahmet tecellisine
meleklerin bile ihtiyac› vard›r.7

‹nsan-› kâmilin gönlüne giren kifli eflk›ya olsa bile Hakk’a kavuflup azaptan emin
olur. Allahu Teâlâ flöyle buyurur: “Allah diledi¤ini siler, diledi¤ini b›rak›r; ana
kitap O’nun kat›ndad›r.” (er-Ra’d 13/39) Yani bât›n mânâs›, as›l kitap Allah’›n
yan›ndad›r ve o insan-› kâmilin gönlüdür. Diledi¤ini bozar, diledi¤ini yazar. Ya-
ni salih olan› mahvedip eflk›ya yazar; eflk›yay› mahvedip salih yazar. 
Hüdâyî’ye göre bir mürflidi kâmil rehberli¤inde vuslat yolculu¤una ç›kan kifli, bu
yolculu¤un bafl›ndan sonuna kadar mürflidine karfl› samimi olmal›, onun her de-
di¤ini yapmal›d›r. Tam bir sadakatle ba¤lanmak ve sab›r göstermek esas olmal›d›r.
Mürflidinden, zâhirde fleriata ayk›r› bir durum görse bile bunu sorgulamamal›,
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meyyitin gassale teslimiyeti gibi tam bir teslimiyet göstermelidir. Çünkü bu s›k›n-
t›l› vuslat yolunun bafl› da, ortas› da, sonu da samimiyet ve mürflidinin söyledik-
lerini sorgulamadan kabul etmektir. Konuyla ilgili olarak Niyâzî-i M›srî flöyle der:

“Bu tabiat zulmetinden bulmak istersen halâs
Gel riyâzetle erit bu cism ü cân› çün rasâs

Tevhîde tabflur özini kimseye açma râz›n›
fieyh izine tut yüzünü fleyhin yiten bürhân sana

Kulluga bel ba¤lar isen, flâm ü seher a¤lar isen
Sular gibi ça¤lar isen, tîz bulunur ummân sana

‹yver kifli yol al›maz, maksûd› hergiz bulmaz
Bekle maârif kap›s›n, yüz göstere irfân sana”8

Yine Hüdâyî’ye göre Hakk’a talip olan kifli baflkas›n›n de¤il kendi kusurlar›yla
u¤raflmal›, Hak’tan gaflet etmemelidir. Hak’tan gafil olan kiflinin gönlü karar›r,
gönlüne gam gelir. Bakt›¤› her fleyi bulan›k görür. ‹çeri girer daral›r, d›flar› ç›kar
daral›r. Bunun sebebi, Allah’›n evi, haremi olan gönüle nâ-mahremi koymakt›r.
Zâhir ve bât›n›n› (iç ve d›fl›n›) Hak’tan baflkas›ndan temizleyen kifli, abdestsiz-
likten kurtularak vuslat namaz›n› k›lar. O zaman bütün ilim, fiil, söz, davran›fl,
hareket ve sakinli¤i ibâdet ve tâat olur. Evliyâullah flöyle buyurur:

Hakikat s›rr-› esrâr›n cihanda ehl-i hal anlar
Avâm olan ne bilsin hâl-i aflk› hep vebâl anlar

Girer misin san›rs›n bî-taharet âlem-i kalbe
Gönül hâlin beyân etsen basîretsiz hayâl anlar
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S›rlar›n s›rr›n› hakikatte cihanda hâl ehli anlar, avâm olan ne bilsin, aflk halini
vebal san›r.
Kalp alemine temizlenmeden girebilece¤ini mi san›rs›n! Gönül halini beyan et-
sen, görmeyi bilmeyenler hayal san›rlar.9

Tevhitle ilgili olarak da Azîz Mahmut Hüdâyî, bunu tevhît lisânî ve tevhît ayâ-
nî olarak ikiye ay›r›r. Dil ile tevhit edenlerden birinci grup taklit seviyesinde ka-
lan avam müminler olup, tahkike eriflememifllerdir. ‹kinci gruptakiler ise, taklit-
ten kurtulsalar bile kendilerinde keflfin nuru yoktur. Ayânî tevhidin ise fiillerin,
s›fatlar›n ve zât›n tevhidi olmak üzere üç mertebesi vard›r. Kelimeler tevhidin
gerçe¤ini ifade etmekten aciz olmakla beraber, tevhît, iskât-› izâfâtt›r. ‹zâfât, Hak
Taalâ Hazretlerinden baflka vehm olunand›r. ‹nsan, hayvan, kurt, kufl, tafl, a¤aç
ve di¤er mahsûsât ve ma’kûlât, mevhûmâtt›r. Bunlar›n hepsi mahvolup “Lime-
ni’l-Mülkü’l-Yevme Lillâhi’l-Vâhidi’l-Kahhâr.” (Bugün hükümranl›k kimindir?
Kahhâr olan tek Allah’›nd›r. el-Mü’min 40/16) s›rr›na mazhar olan Hak’tan gay-
r› görmez.

D‹PNOTLAR

1 Di¤er nüshalar› ise: ‹.Ü. A.y. 2866/2, 2957/2, 5482; Bâyezid 8003/1; Süleymaniye-Es’ad Ef.
1654/7, 3533/7, 3789/1; Süleymaniye-Hac› Beflir A¤a 653/1; Süleymaniye-Lala ‹smail 207/2; Süley-
maniye-fiehid Ali Pafla 1359/2, 1379/4; Köprülü Ktp. III/K 115/4; H. Selima¤a-Hüdâyî 252; Bursa
‹l Halk Ktp. Câmii Kebir (Ulu Cami) 1750/1, 1752/6; Bursa-Haraçç›o¤lu 856/1; Milli Ktp. YZA
4790/3
2 Seyyid Hüseyin Nasr, ‹slâm’da Bilim Ve Medeniyet, (çev: N. Avc›, K.Turhan, A. Ünal), ‹stanbul
1991, s. 349.
3 a.e., s. 351.
4 K›r›ml› Selîm Dîvâne, Âriflerin Delili Müflkillerin Anahtar›, (Haz: Mustafa Tatc›- Halil Çeltik), An-
kara 2004, s. 28-29.
5 H. Gâlip Hasan Kuflçuo¤lu, Rahmet Damlalar›, Antalya 2001, s. 15.
6 K›r›ml› Selîm Dîvâne, a.g.e., s. 28.
7 H. Gâlip Hasan Kuflçuo¤lu, a.g.e., s. 10.
8 Hüseyin Oral, Niyazî-i M›srî, ‹stanbul 1987, s. 32.
9 K›r›ml› Selim Divâne, a.g.e., s. 96.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
Hayâtü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eflbâh

Adl› Eserinin De¤erlendirilmesi

C E M A L  A C E R
Araflt›rmac› - Yazar 

ESER‹N MUHTEVASI:

Hüdâyî’ye âit olan bu eser, matbû de¤ildir. Eserin dili Arapçad›r.Eserin Süley-
maniye, Hac› Selim A¤a, ‹stanbul Üniversitesi, Bâyezid ve Bursa ‹l Halk Kütüp-
hanelerinde yazma nüshalar› bulunmaktad›r. Tarih olarak en eski nüsha, Bursa
‹l Halk Kütüphanesi Haraçç›o¤lu  856/4’de bulunan (1019/1610) tarihli nüsha-
d›r. Tespit edilen di¤er nüshalar› ise flunlard›r: 
Köprülü Kütüphanesi, 1583/2 
Süleymaniye, Aflir Efendi, 443/10
Süleymaniye,Es’at Efendi, 1654/2; 3533/8; 2672/8
Süleymaniye, Hac› Beflir A¤a, 653/3
Süleymaniye,  Pertev Pafla, 238/5
Süleymaniye, fiehit Ali Pafla, 1359/3
‹stanbul Üniversitesi Kütüp. A.Y.1494; 1562/2
Hac› Selim A¤a, Hüdâyî, 257; 271/5
Bâyezid, 8003/3
Bursa ‹l Halk Kütüp, Câmiî Kebîr (Ulu Cami), 1751/2, 17521

Eser iki k›s›mdan meydana gelmifltir: Birinci k›s›mda mevt-i ›zd›rârî, ona kabi-
liyet ve isti’dâd, ölümü temennîden nehy, ölüm an›ndaki fitneler, saîdlerin ve
flakîlerin halleri, k›yâmet, haflr, hesab, flefâat ve ru’yetullah’›n keyfiyeti bölüm-
ler halinde anlat›lmaktad›r.
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‹kinci k›s›mda ise, mevt-i ihtiyârî (haflr-i mânevî), tezekkür, verâ’, murâkabe,
s›dk, zikir, ihsân, muhabbet, temekkün, ittisâl ve tevhîd gibi tasavvufî hâl ve
makamlar izâh edilmektedir.

MEVT-‹ IZDIRÂRÎ:

Hayat›n yok olmas›,hayat› devam ettiren “Tabiî ateflin” sönmesidir. O, so¤uk ve
kuru tabiatl› bir sonbahara benzer. Bu tür ölüm sadece bedenle ilgilidir ve görü-
nüflte olan bir fleydir. Zira fizîki ölüm, insan› insan yapan hakîkate, onun mâne-
vî rûhuna dokunmaz. Bu ölüm herkesi içine al›r. 
Hz. Hüdâyî mevt-i  ›zd›rârî bölümünde flu konular› inceler: 

1-Ölüme haz›rl›k ve onu temennî etmenin yasaklanmas›:

Ölüm her canl›n›n geçmesi gereken bir köprüdür. Bu yüzden ona haz›rl›k yap-
mak, aldat›c› dünya hayat›n›n zevk ve e¤lencelerinden uzak durmak gerekir. 
“Uyan›k (ak›ll›) mü’min ölümü s›kça anan ve ondan sonras›na en iyi flekilde haz›rla-
nand›r.”2 Ve yine ak›ll› kifli bafl›na gelen bir zarardan ötürü ölümü temennî etmez.

2-Ölüm an›ndaki fitneler:

‹nsan, hayat›nda ço¤unlukla hangi halde ise ölüm an›nda da o flekilde olur. An-
cak dünyada bulundu¤u flekilde ölür ve ölüm an›nda bulundu¤u flekilde haflr
edilir.Hiç bir ölü yoktur ki kendisine birlikte oturup kalkt›¤› insanlar gösterilme-
sin. Onlar  e¤lence erbâb› ( dalgac›) iseler; o da e¤lence erbâb›d›r; zikir ehli ise-
ler; o da zikir ehlidir. 
Hevâ ehlinden biri ölüm döfle¤inde iken “lâ ilâhe illallâh” demesi söylendi¤in-
de onun “ iç, bana da ver”  dedi¤i anlat›l›r. 

3-Saîd ve flakîlerin durumu:

Gerçek mü’minlerin, âriflerin ruhlar› bedenlerinden kurtulduktan sonra Kerîm
olan Allah’›n huzûruna ç›karlar. Rahmetle müjdelenirler, tüm engelleri aflarak
Rabbinin huzurunda durur; kendilerine semân›n kap›lar› aç›larak bedenlerinin
yan›na (geri) döndürülürler.
Günahkarlar›n (fâs›klar›n) ruhlar› ise sadece kaynar su ve irin ile müjdelenirler.
Ona öfke ile rahmetten uzak bir muâmele yap›l›r, önüne ç›kan engelleri aflamaz,
ac›yla ve azapla bafl bafla kal›r.

4-Rûhun bedenden ayr›ld›ktan sonraki durumu:

Ölülerin durumu farkl› farkl›d›r. Muttakîlerin ruhlar› “illiyîn” dedir. Günahkar-
lar›n ruhlar› ise “siccîn” dedir. ‹yi olsun kötü olsun bütün ruhlar için tek bir yer
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yoktur. Aksine durumlar›n›n farkl› olmas›yla yerleri de farkl› farkl› olur. Her
ruh, amelinin derecesine göre de¤erlendirilir. Sündüsdekiler “ güzel ahlâk” sa-
hipleridir.  Reyhandakiler “ oruç tutanlar” d›r.

5-Cesetleri bozulmayanlar (toprakta bedenleri çürümeyenler):

Peygamberlerin, velîlerin ve flehitlerin cesetleri yok olmaz, bozulmaz. Bunlar›n
d›fl›ndakilerin bedenlerini toprak çürütür. Peygamberler, velîler ve flehitlerin ce-
setleri Allah’›n yeryüzündeki emanetleridir. Çünkü onlar hâlâ Allah yolundad›r,
cesetleri (aynen) b›rak›l›r. 

6-Sûra  üfürülme ve dirilifl:

Allah Teâlâ  kendisine kavuflmaya can atanlar› kendisine kavuflturmak ve sev-
diklerine Bekâ yurdunda nimetini tamamlamak istedi¤i vakit sûra üfürülür, ka-
birdekiler diriltilir. Bedensiz ruhlar ile bedenlerine kavuflacak ruhlar›n durum-
lar› belirlenir. ‹flte gerçek zevk, bütün iyiliklerin gerçekleflmesi ruhun bedenle
birleflmesi ile olur.

7-Haflrin halleri ve keyfiyeti:

Kur’ânî delil, ruh ve cesedin haflrini gösterir. Do¤ru inanç sahipleri de burada
tereddüt etmez. Zira cesetlerin da¤›n›k parçalar›n›n toplanmas›, yaratmaktan,
vâr etmekten daha zor de¤ildir. 
Nebi (sav)’e insanlar›n nas›l haflr edilece¤i  soruldu¤unda demifltir ki: “‹ki kifli bir
devenin üzerinde, befl kifli de bir devenin üzerindedir. Bu, onlar›n sefere ç›k›p, her
biri müstakil binek bulamayan ve baflkas›n›n terkisine binen bir topluluk gibi
amellerinin zay›f olmas›ndand›r.  Mal›n› düflünen, mal›n› harcarken elini açan,
sâlih amelleriyle Allah’›n r›zâs›na koflan her zaman huzûr ve rahat içindedir.”3

8-Hesap ve Keyfiyeti:

Bir k›s›m naslar hesâb›n fliddetine, bir k›sm› kolayl›¤›na bir k›sm› da hesab›n
kalkaca¤›na iflaret eder. Bir grup ise hiç hesaba çekilmez. Nitekim Allah Teâlâ
flöyle buyuruyor: “‹flte onlar hesaps›z cennete girerler.”4

Buhârî Hz. Âîfle’den Nebi (s.a.v.)’in “K›yamet günü hesaba çekilene azap edilir”5

Ve yine Hz.Âîfle Rasulûllah’›n: “ K›yamet günü adaletli kad› getirilir ve fliddetli
bir hesapla karfl› karfl›ya gelir ve o, iki kifli aras›ndaki bir hurma için dahi asla
hüküm vermemeyi temenni eder.”6 dedi¤ini, iflittim der.
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9-Allah’›n Görülmesi (Ru’yetullah ):

Sahihayn’da Ebu Musa’dan rivâyet edildi¤ine göre: “‹ki cennet vard›r ki; bunlar,
kaplar› ve içindeki fleyler gümüfltendir. ‹ki cennet de vard›r ki, onlar, kaplar› ve için-
deki fleyler alt›ndand›r. Adn cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri aras›nda
Allah’›n vechindeki Kibriya ridas›ndan baflka hiçbir fley bulunmayacakt›r.”7

Müellif ölümü k›s›mland›rd›ktan sonra özellikle sâlikin (tasavvuf erbâb›n›n)
mânevî  yükselifli için flunlar›n zorunlu oldu¤unu söyler: 
“O halde ey flaflk›n tâlib ve susuz âfl›k! E¤er Celâl ve Cemâl duvarlar›n› afl›p vus-
lat›n  selsebîl p›nar›na ulaflmak istersen, nefis vatan›ndan ç›k›p üns flehrine s›dk
ile hicret etmek gerekir. Bu ise, s›rr› letâfete ulaflt›rarak müflâhede ve riyâzatlar-
la, tevbe  ve Allah’a rücû ile olur. Çünkü senin s›rr›n, letâfeti kadar ilâhi va’di
duymaktan zevk al›r; vaîdin cayd›rmalar›ndan etkilenir böylece kemâli elde et-
meye ra¤bet edersin. Tevhid nurlar› zuhûr eder. Bidâyette, usûl ve yöntemlere
uymada, muâmeleleri tashîh etmede, ahlâk› tezkiyede, vâdileri geçmede, halle-
rin do¤ru ve kusursuz olmas›nda, velâyet makamlar›na ulaflmada, hakîkatleri
tahkikte ve nihâyetlere ulaflmadaki himmetin kuvvetlenir. 
O halde her bir makamdan Kadîr ve Allâm olan Allah’›n yard›m›yla bakiyyenin
(sevab›n ve en güzelin) sonuna ve merâm›n nihâyetine var›ncaya kadar çal›fl-
man, gayret etmen ve teyakkuz halinde bulunman gerekir.”
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MEVT-‹ ‹HT‹YÂRÎ VE HAfiR-‹ MANEVÎ :

Ölüm ve k›yamet üç k›s›md›r :
Birinci K›s›m: Avâm›n k›yametidir. Bu herkesin tabiî mecbûrî ölümü, hayvanî
rûhun bedenden ç›kmas› ve aile, mal ve çocuktan ayr›lmakla meydana gelir.
‹kinci K›s›m: Ehl-i Kulûb’un k›yametidir. Bu, dünya hayat›nda arzulara gem
vurmak, nefsin hevâs›n›n izlerini yok etmek, takvâ ile his elbiselerinden soyun-
makt›r.
Üçüncü K›s›m: Ehl-i fiühûd’un k›yametidir.Bu, varl›¤›n hakîkatine ulaflt›ran en
büyük vesîle ve güç yetirilemeyen en büyük k›yamettir. Hakk’da fâni olduktan
sonra gerçekleflir.
Müellif bundan sonra mevt-i mânevînin k›s›mlar›n› aç›klamaktad›r:

Sülûka Bafllang›çtaki Dereceler: TEZEKKÜR

Tezekkür ancak tevbeden sonra olan inâbeden sonra gerçekleflir.Zîra tevbe, iflti-
galden ibaret olan nefsÎ mânileri kald›rmak suretiyle hesaba çekmeyi gerektirir.
‹nâbe ise tezekkürü gerektiren f›trat safâs› ile ancak hâs›l olur.Ve yine tezekkür
ancak hilkat perdelerinin örtüsü ayr›lm›fl olan bir ak›l sahibi için meydana gelir.

Sülûka Giriflteki Dereceler: VERA’

Hak yolcusunun ete¤ini dünya kirlerinden temizlemesi kalbini ondan koparma-
s› gerekir. Zira vera’, kalbi fleriat, tarîkat ve hakîkatte yasak olan fleylere ilgi duy-
ma kirinden temizlemektir. Resûlüllâh (a.s.) Ebû Hureyre’ye flöyle söylemifltir:
“Vera’ sahibi ol ki insanlar›n en âbidi olas›n.”8

Sülûk Esnâs›ndaki Dereceler: MURÂKABE

Murâkabe, her an ve a¤›zdan ç›kan her sözde gayb› mülâhaza etmek için s›rr› gö-
zetmektir. Ve yine murâkabe, maksûdu mülâhazaya devamd›r.Murâkabenin de-
receleri vard›r:
Birincisi: Allah’a seyr s›ras›nda devaml› olarak Hakk’a murâkabedir. Bu mürid-
lerin ve seyr ilallah olanlar›n murâkabesidir.
‹kincisi: ‹tirazdan vazgeçmek suretiyle Hakk’›n sana olan nazar›n› murakâbedir.
Bu birinci murâkabenin üzerindedir.
Üçüncüsü: Cenab-› Hakk’›n ilklerin ilki oldu¤unu ve O’ndan önce hiçbir varl›-
¤›n olmad›¤›n› ve her fleyde O’nun hakîkatini düflünerek meydana gelen fluhûdî
tevhîdin murâkabesidir.
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Sülûka Ait Dereceler: SIDK

S›dk iflin dire¤idir. Onunla tamam olur, düzene girer. 0, nübüvvetten sonraki
derecedir. S›dk bütün hakîkatlere izâfe edilmifl, var oldu¤u ifade edilen fleylerin
hakîkatinden haber vermektir. S›dk›n dereceleri vard›r:
Birincisi: Kalbin riyâs›z ve baflka bir niyet kar›flmaks›z›n sülûke ça¤›ran biri ile
maksûda yönelmesi; kast ve niyetin s›dk s›fat›na sahip olmas›d›r. Sahibinin tüm
harâbiyetini ma’mûr eder.
‹kincisi: Sadece halka hizmet için yaflamak istemesi, hayat›n› yaln›zca kulluk
için yaflamas›d›r. Çünkü nefsinde (baflka bir) haz bâki kalmam›flt›r. Nefsinde
yaln›zca noksanl›k eseri görür; zira o, kemali yaln›zca Hakk için müflâhede eder.
Üçüncüsü: Ma’rifette s›dk; yani sadâkat sahibinin derecelerinin en büyü¤ü. Bu
makamda sad›k ma’rifetini vâk›aya mutâb›k k›larak s›dk s›fat›na sahip olur.Bu
ise kulun ameliyle bidâyette, mutavass›t ehlinden ise halde, kurb ve nihâyet ma-
kâm›nda ise vakitte Hakk’›n r›zâs›na muvâf›k olmas›yla olur.

Sülûke Ait Usûlün Dereceleri: Z‹K‹R

Zikir Hakk yolunda kuvvetli bir temeldir. Zikre devam etmedikçe hiç kimse Al-
lah’a ulaflamaz. Zikir velîli¤in fermân›d›r. Zikre muvaffak olana fermân veril-
mifltir, demektir. Zikirden soyulan azledilmifltir. Zikrullah müritlerin k›l›c›-
d›r.Düflmanlar›n› onunla yok eder, bafl›na gelecek âfetleri onunla savar.
Havâs ehlinin nazar›nda zikir bir emr-i vicdânîdir. Lisan ile ta’biri kâbil de¤il-
dir. Onun huzuru kalp iledir. Yoksa kalbin gafletiyle lisan›n zikri tek bafl›na hu-
zuru sa¤layamaz.Bu yüzden onlar bunu mûteber görmemifllerdir.
Zikrin, sülûkun son mertebesinde bulunanlar için bir mertebesi vard›r ki o da
fenâdan sonra bakâ makâm›d›r. Hakk’›n kendi varl›¤› için seni yoktan var etme-
sini zikretmen ve böylece Hakk ile var olup, O’nunla kâim olmand›r.

Sâlik ‹çin Deva Olan Dereceler: ‹HSAN

Hazreti Peygamber flöyle buyurur: “‹hsan Allah’› görüyormuflcas›na ibadet et-
mendir…”9 Bu ihsan mertebesinin dereceleri vard›r :
Birincisi: Peygamberinin diliyle kitab›nda ona ö¤retti¤i Allah’› görme ameline
kast ve niyette olan ihsan.
‹kincisi: Hâlin ihsan›d›r. Kulun sâlih amellerinin meyvesi olarak ortaya ç›kan
vâridatlar› kendi amel ve gayretinden de¤il, Allah’tan oldu¤unu bilip, bunu gö-
zetmesidir. Amel de gayret de O’ndand›r ve Allah’›n tevfîk›yledir.
Üçüncüsü: Vaktin ihsan›d›r. Vaktin tek olmas› için, himmetine bir gâye kar›fl-
mamas› için asla müflâhededen ayr›lmamakt›r.

316

.



Sâlikin Sahip Oldu¤u Hallerin Dereceleri: MUHABBET

Muhabbet makâm› avâm›n son menzilidir ki bu menzile geldikleri zaman ken-
disine dâhil olundu¤u anda, kulu avâm rütbesinden ç›kar›p, havâs zümresine
dâhil eden menzillerin sonuncusudur. Ve bu, havâss›n makamlar›n›n ilkidir.
Mûteber olan menzil, muhabbet dura¤› ve onun üzerindekilerdir. Muhabbetin
alt›ndakiler ise muhabbet ehlinin aksine ücret karfl›l›¤› çal›flan insanlardaki bir
tak›m menfaat istekleridir. O muhabbet ehli ki, amellerinin karfl›l›¤›nda herhan-
gi bir ücret beklemeyen halâs bulmufl kullard›r.

Velâyet Mertebesinde Olan Dereceler: TEMEKKÜN

Temekkün, müstekâr olma gâyesi ve istikâmetin son dura¤›d›r. Bu makâm tu-
ma’nîne makâm›n›n da üzerindedir. Temekkünün de dereceleri vard›r :
Birincisi: Mürîdin Temekkünü. Hakk’›n d›fl›ndakilere iltifat› keserek kast ve ni-
yeti sahîh k›l›p; Hakk Teâlâ’ya yönelmesidir. Dâhil oldu¤u tarîkinde Hakk’a er-
mesi de bu sebepledir. 
‹kincisi: Sâlikin Temekkünü. Mâsivây› terk etmeyi gerçek mânâda yapabilmek-
tir. Bu da nazardan, tecellî ve ilmî muârazadan hâlin safâs› ile fluhûd, keflf ve
par›lt›lardan gâib olmakt›r.
Üçüncüsü: Ârifin Temekkünü. Makâm-› cemî’de hâz›r ve müstekâr olmas›d›r. Ve
istek perdesini aflmas›d›r. Zîra talep bile ancak gaybetle olur ki o da matlûbun
üzerindeki örtüdür.Tâlip matlûba eriflti¤inde ise (talep biter) talep perdesi kalkar.
Temekkün velâyet makamlar›n›n sonuncusu; fark’tan cem’e ç›kan› (tedânî),
mertebelerin nihâyeti ve cem’den fark’a dönen (tedüllî) makamlar›n ilkidir.

Hakîkat Mertebesindeki Dereceler: ‹TT‹SÂL

Bu makamda vâkî olan isimlerin tümü, mübdî ve muîd, evvel ve âhir isimleri alt›n-
da bir araya toplan›r. Ve yine ayn› flekilde nüzûl sebebiyle zâhir isminin, urûc sebe-
biyle de bât›n isminin alt›nda olur. Fakat bu makam Cenâb-› ‹lâhî ve Hz. Vahdâniyet-
tir. Bu makamdan Hazreti Ehadiyyet’e henüz terakkî edimedi.  de dereceleri vard›r:
Birincisi: ‹râdî ‹ttisâl. Her türlü flüphe ve vehimden terakkî ve tüm tereddütlerden
halâs bularak kasd’›n tashîh edilmesidir.Kulun bu bâbda ittisâli; bu terakkî ve ha-
lâs hâlini kendi nefsinde de¤il, gerçekte Allah ile oldu¤unu müflâhede etmesidir.
‹kincisi: fiuhûdî ‹ttisâl. fiuhûd ilim örtüsünü ortadan kald›r›r. Ve ondan fânî
olur. Hakk’›n yüce isimlerinden terakkî ile s›rlar›n da¤›n›kl›¤›n›n kalkmas›-
d›r.Zîra s›rlar, esmâ’›n mazharlar›ndaki tecellîyât›n mânâlar›d›r.
Üçüncüsü: Vücûdî ‹ttisâl. Bu ittisâlde kendisine iflaret eden bir nazar ve muâr
bir ismin hâricinde ne bir kadr ne de bir na’t idrak edilemez.Vücûdî ittisâl, ku-
lun Hakk’›n vücûdunda fenâ bulmas›d›r.
Fenâ ittisâl olarak isimlendirilemez. Lâkin bu isim ondan bir muâr ve kendisi-
ne iflaret edilen bir nazard›r. Bu nazar ise, varl›¤›n› Hakk’›n müflâhedesinde, zâ-
t›n› da O’nun zât›yla vehmeden fenâ sâhibinin fenâs›ndaki zuhûrudur.
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Sülûkun Sonundaki Dereceler: TEVHÎD

Tevhîd konusunda en üstün kelime, Ebû Bekr-i S›ddîk’in sözüdür: “Yarat›klar›-
na tan›mas› için mârifetinden âciz kalmaktan baflka yol vermeyen Allah’›n flân›
ne yücedir.” Ve yine denilmifltir ki, “ Tevhid, hükümlerin icrâs›nda kaderin ma-
kaslar› ile seni parça parça etti¤i halde flükretmendir.” ‹lim ehli konufltuklar›n-
da, hakîkat ehli de iflâretlerinde hep tevhîdin d›fl›ndaki hâl ve makamlardan tev-
hîdin tashîh edilmesi düflüncesini ifllemifllerdir.Tevhîdin k›s›mlar› flunlard›r:
Birincisi: Tevhîd-i Âmme; avâm›n tevhîdidir. Bu avâm›n, Allah’›n yarat›klar›na
ve yap›c›s›na iflâret eden sanat›na bakarak ve de aklî ç›kar›mlar ve sem’î delil-
lerle olan tevhîdidir. Avâm›n bu tevhîdi, flirkin en büyü¤ünün ortadan kalkma-
s›nda ortaya ç›kar.
‹kincisi: Tevhîd-i Hâssa; havâss›n tevhîdidir. Bu tevhîd, hakîkatlerle sâbit olur.
Ve yine o, zâhirî sebeplerin ortadan kalkmas›, aklî münâzaa ve tevhîdde delîl,
tevekkülde sebep, necât için vesîle kabul edilmeyen flâhitlere ba¤l›l›¤› kald›r-
makla olur. Bu tevhîdi “ayn’ül-cem’” makâm› olarak da vas›fland›r›rlar.
Üçüncüsü: Tevhîd-i ehassü’l- havâs; K›dem s›fat›na sâhip olanla kâim olan tev-
hîddir. Allah Teâlâ bu tevhîdi kendine hâs k›lm›flt›r.O’ndan baflkas›n›n bu mer-
tebeden nasîbi yoktur.Zîra bu tevhîd, cemîan halk›n fenâs› ve Hakk’›n bakâs›y-
la gerçekleflir.Hakk’›n d›fl›ndakilerin O’ndan ne bir ibâre ne de bir iflâret bulma-
lar› mümkün olmaz.O’nun d›fl›ndakiler O’na ulaflamaz.                      

ESER‹N KAYNAKLARI:

Müellif, eserinde konular› incelerken hemen her konuda; genelde birinci k›s›mda
Kur’an-› Kerim’den birkaç âyet zikretmifl, ard›ndan hadislerle konuya aç›kl›k getir-
mifltir. Müellifin kulland›¤› risâle içindeki hadislerin toplam› k›rk kadard›r. Hadis-
lerin ço¤u, Buhârî ve Müslim baflta olmak üzere di¤er kütüb-i sitte eserlerinde ve
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde bulnmaktad›r. Hadislerde sened zinciri pek yok-
tur. Son râvîden nakledilmektedir. Hadislerin kaynaklar›n› ise çok az zikretmifltir. 
Âyet yorumlar›nda kulland›¤› tefsirlerin kaynaklar›n› belirtmez. Müellifin kay-
nak olarak en çok kulland›¤› rüyâ, sûfî sözleri ve bir velîden naklen anlat›lan
ifadelerdir. Hüdâyî, konunun aç›klanmas› ve anlam kazanmas› için bunu s›k ya-
par. Örne¤in; “Yâfiî’nin ( velilerden birinden ) nakletti¤ine göre o flöyle diyor: “
Allah’dan bana kabir halk›n›n makamlar›n› göstermesini istedim…” gibi.10

Hüdâyî’nin eserin ikinci k›sm›ndaki temel kayna¤› Kur’an ve Hadis’lerden sonra “
fieyhu’l – ‹slam” lakâb›yla meflhur, sahas›nda kendinden sonrakilere kaynakl›k ede-
cek olan “ Menâzilü’s-sâirîn”11 adl› eserin müellifi Abdullah Ensârî (ö.481/1089)’
dir. Hüdâyî  özellikle onun hakk›nda “ fieyhu’l–‹slâm” terimini kullanmaktad›r. 
Menâzilü’s-sâirîn, k›sa bir mukaddime ve on bölümden oluflmaktad›r. Ayr›ca bu
on bölüm de kendi içinde on k›sma ayr›larak toplam yüz menzilden oluflur. Bu tas-
nif daha sonra ki sûfîlerde de görülür. Meselâ, Ankaral› ‹smail Rusûhî
(ö.1041/1630)’nin “Minhâcü’l-Fukarâ”12 s› eserin flerhi gibidir. Yüzlü tasnif onda
da görülür. Eserdeki dereceleri beyan eden bafll›klar flunlard›r: Bidâyât, Ebvâb,
Muâmelât, Ahlâk, Usûl, Evdiye, Ahvâl, Velâyât, Hakâik ve Nihâyât bölümleridir.
Hüdâyî, ikinci k›sm›n mukaddimesinde yapt›¤› aç›klamayla bu on bölümden
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yaln›z bir hâl ve makâm› aç›klamakla yetindi¤ini belirtmektedir. Burada bir “fa-
s›l” olarak tevbe kavram›n› bu on tasnife göre tan›mlar; ondan sonra ehl-i sülû-
kun menzillerini aç›klamaya bafllar. Müellif her menzilden birer konuyu aç›kla-
d›¤›ndan bazen genifl aç›klamalarda bulunur.
Hüdâyî’nin isim vermedi¤i ancak yapt›¤›m›z çal›flma sonucunda gördü¤ümüz
bir kaynak türü de “Tasavvuf Klasikleri” diye adland›rd›¤›m›z eserlerdir. Bun-
lardan özellikle “Kufleyrî Risâlesi”nin çok kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Müelli-
fin konular›n aç›klanmas›nda s›kça kulland›¤› sûfî sözleri genelde bu eserden
al›nm›flt›r. Ayr›ca müellif, risâlenin son k›s›mlar›nda bulunan temekkün, ittisâl
ve tevhîd gibi kavramlarda “varl›k” konular›na de¤inmekte, yer yer izahlar yap-
makta ve son olarak biri genel (tüm mü’minlere), di¤eri de özel (müridlere) ol-
mak üzere iki vasiyetle eserini tamamlamaktad›r.    
Tasavvuf tarihinde yukarda zikredilen yüz makam›n d›fl›nda farkl› makam anlay›fl-
lar› da olmufltur. Onlardan biri de “Meflrebü’l-Ervâh” müellifi Rûzbihân Baklî
(ö.606/1209)’nin yapt›¤› tasniftir. Müellif bu eserinde 1001 makamdan bahsetmek-
tedir. Eser, kulun manevi yolculu¤u esnas›nda rûhî ilerlemelerle kat etmesi gereken
makamlardan bahsetmektedir. 1001 makam tasnifiyle yaz›lm›fl ve bize kadar gelmifl
tek eser budur. Müellif bu makamlara delil olarak; Zünnûn’un  “ Kul ile Rabbi ara-
s›nda bin ilim”, Bâyezid’in “ Kul ile Rabbi aras›nda bin makam”, Ebubekir Kettâ-
nî’nin “ Kul ile Rabbi aras›nda bin engel vard›r.” sözlerini  göstermektedir.13

Müellif ikinci bölümde mevt-i ihtiyârîyi anlat›rken, k›yamet, haflr ve tevbe kav-
ramlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak ele al›r. K›yameti ve haflri üç k›s›mda inceler. K›-
yamet ona göre, “avâm›n k›yameti”, “ehl-i kulûb”ün k›yameti” ve “ehl-i flü-
hûd’un k›yameti” olarak üç türlüdür. Ehl-i flühûd’un k›yametini hakiki ölüm
olarak görür ve ona göre bu durum fenâdan sonra bekâ halidir. Allah Teâlâ bu
makamdakileri uhrevi hayat ile diriltmifltir. Onlar hem mutlak hem de mukay-
yed olarak Allah’a kavuflanlar, O’nun Zât›’n›n Cemâlini müflâhede edenlerdir. 
Ebû Yezîd el– Bistâmî, bu makamda ( ö.262/875): “ Sevgiyi kadeh kadeh içtim,
ne flarap bitti ne de ben kand›m.”14 demifltir.
Müellif haflri de üç k›s›mda ele al›r: Avâm›n, seçkinlerin (havâs›n) ve en seçkinlerin
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(havâssü’l- havâss) haflridir. Bu durum, rûhâni enâniyet kabirlerinden Rabbânî hü-
viyete bürünmektir. Nitekim Allah Teâlâ: “Müttakileri heyet halinde O çok esirge-
yici Allah’›n huzuruna toplayaca¤›m›z gün …”15 buyurmas› bu hakikati ifade eder.
Müellif tövbe konusunu da dokuz bafll›k alt›nda ele alarak aç›klar. 
Hüdâyî, eserin son bölümünde bir nasîhat ve bir vasiyet sunmaktad›r. Bunlardan
birincisi tüm mü’minlere genel bir nasihatt›r. Bu nasihat›n son k›sm› flöyledir: 
“Sizi, geçici ve aldat›c› fleylere ve dünyal›k hazlara dalmaktan kurtaracak fleyle-
ri hat›rlay›n. Ölümü ve kabir (ehlinin) ahvâlini çok tefekkür edin. Hesap günü
gelmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Yemede, içmede ve kelamda kifâyet
miktar›ndan fazlas›n› terk edin. Herkesi içine alan o tabiî ölüm gelmeden önce
fenâ s›rlar›ndaki irâdî ölümü tercih edin.”
‹kinci bölüm ise tasavvuf erbâb›na (sûfîlere) bir vasiyettir. Burada özetle flöyle
der: “Ey sadakât s›fat›na bürünmüfl, Hakk’› arayan âfl›k o¤ul! Öncelikle sana ge-
reken, Hak elçilerinin getirdi¤i haberleri (amelde) sa¤lam ve güzel yapmand›r.
Yollar›n en do¤rusu olan tasavvuf yoluna dahil ol. Kemâl ehline sevgi besle, say-
g›l› ol. Onlara karfl› hürmeti tercih et. Zira onlar›n kalpleri s›rlar hazinesidir.
fiüphesiz mertebelerin en yücesine ulaflmak ancak Rabbin yolunda edebe riâyet-
le mümkündür. Nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesinde gayretini ço¤alt. Hizmet
ehli olup bir seyyid ol ki kullar da sana boyun e¤ip sayg› duysunlar. Bir kap›ya
sürekli devam et ki di¤er kap›lar da sana aç›ls›n. Hakiki varl›k sahibi ancak,
Kahhâr ve Vâhid  s›fat›n›n sahibidir. Gözlerinden ve gönüllerinden perdelerin
kald›r›ld›¤› kimseler bu s›rr› müflâhedeye muktedir olmufllard›r. Bu, Allah Te-
âlâ’n›n bitmez tükenmez fazl›d›r; onu diledi¤ine verir. 
Hazreti Hüdâyî’nin bu eseri kifliye ölümü hat›rlatan ve onu mânevî yol da yetifl-
tirten bir eserdir. Korku ve ümit aras›ndaki çizgi, Kur’an ve sünnet üzere muha-
faza edilmifl dünya ve ukbâ mukâyesesi en güzel ifadelerle anlat›lm›flt›r. Özel-
likle son k›s›mda sundu¤umuz nasihat ve vasiyetinde özetledi¤i ifadeler baflta
iyi bir kul sonra da iyi bir mürid olman›n yollar›n› göstermektedir. 

D‹PNOTLAR

1 Genifl bilgi için bkz. YILMAZ H.Kâmil, Azîz Mahmud Hüdâyî  ve Celvetiyye  Tarîkat›, ‹stanbul
1982,37.
2 ‹bn Mace, Sünen, 4260
3 Buhârî, Rikâk,48; Müslim, Cennet,59; Nesâî, Cenâiz,118
4 Gâfir,40/40
5 Buhari, I, 37
6 Beyhakî, X, 96 
7 Müslim, ‹man, 296
8 ‹bn Mace, 4217, Keflfu’l-hafâ, II, 45
9 Buhari, ‹man, 37; Müslim, ‹man, 1
10 Hüdâyî, eser, IV. bölüm 
11 Eser için bkz. A.Ensârî, Menâzilü’s- sâirîn, Kâhire, 1962
12 Eser için bkz. Erhan YET‹K, ‹smail Ankaravî, Hayat›  ve Eserleri, Ankara,1991
13 Bâklî  Rûzbihân, Meflrabü’l – Ervâh, ‹stanbul,1973,s.3-4 
14 Abdülkerim Kufleyrî, Risâle, 325
15 Meryem 19/85
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Necâtü’l-Garîk Adl› Eseri

A H M E T  A ⁄ R A L I
Araflt›rmac› - Yazar 

Necâtü’l-Garîk1

Hudaya hamd ve minnet evvel ahir
Ki oldur zâhir ve bât›nda zâhir

Zuhuru perde olmufldur zuhura
Gözü olan delil ister mi nura

Günefl zahir de¤il midir kar›ndafl
Ne var görmezse an› çeflm-i huffafl

Huda zahirdürür mahlûk mestur2

Hilaf anlayub olma Hakdan dür

Aceb sun’ ve aceb s›rr-› ilahi
Ki olmufldur avalim3 cilvegah›

Heman levs-i cehaletden4 elin yu
Bu kevserden içegör bir içim su 

Bu zahir bildi¤ine olma ma¤rur
Sak›n kim ma’rifetden olas›n dür

Ikal-›5 akl-› cüz’iyyeden halas ol 
Efendi badenüfl-›6 bezm-i7 has ol



F‹ MEDH‹’NEB‹ SALLALLAHU ALEYH‹ VE SELLEM

Salât ile selam olsun resule
Ki oldur rehnüma8 olan bu yola

Muhammed mukteday-› enbiyad›r
Muhammed rehnümay-› evliyad›r

Muhammed server-i9 cem’-i rusuldür 
Muhammed hadi-i10 hayr-› sübüldür

Kamudan gerçi Hak hoflnud olubdur
Makam amma ana mahmud olubdur

Buyurmufldur an›n flan›nda Mevla
Fe kane kabe kavseyni ev edna11

fiu zat›n ki ola meddah›12 Rahman
Ne vechile an› medh ide insan

Kudümü âlemine oldu rahmet
An›na bitdi bünyan-t nübüvvet

Selam âline ashab›na her an
Karin13 ola dahi R›dvan-› rahman
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MATLA-I R‹SALE

Gel ey vahdet diyar›n›n garibi
Hakikat gülfleninin andelibi14

Ezel ba¤›nda bitmifl bir gül iken
Kadimi afliyanda bülbül iken

Tenezzül eyleyüb geldin cihana 
Gidersin bir gün eski afliyana

Bilirsin hod15 iflitdin bu hitab› 
Lidu lil mevti vebnu lil harabi16

Bu âlem bir hayal-i haba17 benzer
‹çinde ömr-i âdem aba benzer

Sak›n imdi hayalata inanma
Eser yele akarsuya dayanma

fiahadet mülküdür zahirde dünya 
Hakikatde velâkin dar-› ukba

Çü18 dünya ehli bir serhofl gibidir
Ko gördükleri bir düfl gibidir

Sened isterler ise bu kelama
Nazar k›ls›nlar ennasü niyama19

Kale’n Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem “ennasü niyamen ve iza matü intebe-
hu” Ve emma Yusuf aleyhisselam fekad büniye’I emrü ala zahirihi ve kale “ya
ebeti haza te’vilü rü’yaye min kablü kad celaleha Rabbi hakka”20

Çü Yusuf zahiri üzre gidipdir
An›nçün hakla ta’bir edipdir

Göre irfan›n fahr-i enam›n21

Nice hakk›n› vermifldir makam›n

Ki dünyay› hayal ve hab bildi
Uyanma¤› beyim ukbada k›ld› 

Uyan gafletden imdi akil22 isen
Hakk› anlay›gör ehl-i dil isen

Olub ölmezden evvel bil Huda’y› 
Hevay› ko sivay› ko Hüdai

Siva-y› Hak heva ile hevesdir
Hak anla Hakk› bil Allah besdir23

Kifli Hak bilme¤e geldi cihane
Yan›l›r arada türlü bahane



Kalallahu teala “vema halaktül cinne vel inse illa liya’budun” ve fesserehu ‹bn-i
Abbas rad›yallahu anh bikavlihi “liya’rifun”24

Müfesserdir25 ibadet ma’rifetle
Bilinmez iflbu cah26 menziletle 

Kelam-› ‹bn-i Abbas’a nazar k›l 
Gönülden rayb27 ve flekk asar›n› sil

Sak›n kim olma bu ma’naya cahid28

Kelam-› küntü kenzen ana flahid

Vefil kelimati’l kudsiyyeti “küntü kenzen mahfiyyen fe ahbebtu en u’rafe fe halak-
tü’l halka li u’rafe ve tahbebtü ileyhim bin ne’ami hatta arafuni”29

E¤er oldunsa bu ma’naya vak›f 
Çal›fl sa’y et ola gör Hakka arif 

Nedir dersen e¤er an›n tariki 
Bilir Hakk› bilen nefsin hakiki

Kale’n Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem “men ‘arefe nefsehu fekad ‘arefe rab-
behu’’30

Efendi nefsine agâh31 olagör
Mücahid fi sebilillah olagör

Heva-y› nefsini kam’32 eyleyen er 
Cihad-› ekber eyler ey birader

Ve lizalike kale’n Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hine recea an gazvetin “ra-
ca’na minel cihadi’l asgari ile’l cihadi’1 ekber; ya’ni mücahedeti’n nefsi ve inne
min uddet cihaden ekberen lienne ha saret sebeben kariben li ma’rifeti’r rabbi’Ile-
ti hiye’l maksudü minel halki bi hilafi cihadi’l ma’ruf”33

fiu kim ede hevay› kam’a cür’et 
Eder Mevla ana labüd34 hidâyet

Kalallahu teala vellezine cahed” jinl linehdiyennehum sübülena “35

Gel imdi maksada eyle fluru’u36

Beyan eyle usulü ve füru’u

Me’an›37 mekdebinden bir varak yaz
Beyim ›tfal-› ervaha38 sebak yaz

Seragaz39 eyle uflflaka nevadan40

Geçegör bu heva ile sivadan

Sak›n elden koma m›kraz41-› la y›
Gönülden kesme¤e hubb-i sivay›

T›ls›m-› kenz illa la d›r ey yar
Nitekim halika ekvan ve asar
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Dervifl tevhide imdi gayret eyle
Define aç›l›nca dikkat eyle

Evvela kim bafl›na devlet konubdu 
Hüma42-y› izzet ve r›f’at43 konubdu

Budur asl-› usul oldu¤u tevhid 
Ki ider a¤yardan44 matlubu tevhid

Saray-› s›rra pes nefy oldu çarub
‹ren isbata tahsil itdi matlub

Hüviyetden dem urub Hakka irdi 
Hayat ikliminin zevkini sürdü

Bizim ahvalimiz ey hayy u kayyum 
Cenab-› pakine hep cümle ma’lüm 

Dü âlem taht-› teshirindedir45 hep
Doyar m› kahr›na hiç kimse ya Rab

Bize lutfunla eyle ya zel ikram
Celalinden öte ikram›n in’am

Fenadan geçirüb irgör bekaya
Fetür cüdunla46 hakkani’ ataya

Hudaya eylegil fadl›nla rahmet
Bulavuz ta kim cennet içre cennet

fiunu kim kapl›ya envar-› tevhid 
Tulu’47 ide ana esrar-› tevhid

Girer cennet içinde cennete ol
‹rer lezzet içinde lezzete ol

Nüh48 cennet hal›k›na yas›! olur 
‹rer zevka murad› hâs›l olur

F‹ BEYAN‹ MERAT‹B‹’T TEVH‹D

Gel ey hoca yine aç tenk-i49 sükker50

Mükerrer ola ta kim tatl› sözler

Kelam-› kümmeli51 takrir eyle
Gönüller hanesin tenvir eyle

Safalar sürme¤e ervah ve esrar
Nedir ehl-i hakikat söyle ey yar

Meratib52 üzredir erbab-› tevhid
Tefavüt53 üzredir ashab-› tevhid
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Kimi efale ermifl kimi s›fata
Kimi vas›l dürür tevhid-i zata

Befler haddi efendi bu kadard›r 
Ötesi sanma makdur-› beflerdir

Me¤er kim berk-i54 hat›f55 gibi bir an
Kulun s›rr›na ire nur-› Rahman›

Velâkin zail56 olur yine ol dem
‹riflmez ana bin akl-› âdem

E¤erçi fadl-› Hakd›r iflbu halat57

Kapudur ana lakin zikr u ta ‘at

Müsemmaya vesail58 oldu esma
Yolundan feth olur labüd59 mu’amma

fiu kim esrar-› zikre irmek ister 
Yolundan tutsun an› ey birader

‹nne’t tevhide mebde’ü külli zevkin ve nimetin kema enne’fl flirke menflaü külli
azabin ve nikmetin60

Bu tahkiki birader istima’61 et
Safa ve zevkle bir hofl sima’ et

Cemi’ zevka tevhid oldu mebde’
Azaba nitekim flirk oldu menfle’

‹ki k›sm oldu flirk ey merd-i62 tahir
Biri flirk-i hafidir biri zahir

Celiden kurtulubdur ehl-i iman 
Hafide kald› iflkâl63 ancak ey yar

EI hadisü fi sahihayn an Enes ibn Malik rad›yallahu anh “Ma min ahadin yeflhe-
dü en Ia ilahe illallah ve enne Muhammeden abdühu ve resaluhu s›dkan min
kalbih. ‹lla harramehullahu ale’n nari ve fihima64

An Muaz ibn Cebel enne’n nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kale lehu Ya Mu-
az hel tedri ma hakkullahi alel ibadi kale kultü Allahu a’lemü ve Resaluhu kale
en ya’budahu velli yüflrika bih. fley’en sümme kal/e etedri ma hakku’l ibadi alal-
lahi teala kultü Allahu ve Resaluha a’lemu kale en La yu ‘azzibehum”65

Hadisin zahirine olma ma¤rur66

Ki ‹rfan meclisinden olas›n dür

Ki ehl-i ma’s›yet derler bunu hep
Yine böyle iken olurlar mu’azzeb67

Budur vechi e¤er eylersen idrak:
Ki ol flirk-i hafiden olmam›fl pak:
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Usat-›68 mü’minini yakd›¤› nar 
An›nçündür beyim flirk-i hafi var

E¤er flirk-i hafiden kurtulayd›
Huda an› cah›me69 mi salayd›

Nebi sana bu ma’nay› duyurdu
An›nçün s›dk-› kalb ile buyurdu

Hadis-i saniye70 dahi nazar k›l
Hilaf›n anlamakdan ki hazer71 k›l

Beyim bu kaide ma’lumun olsun
Derunun ma’rifet nuruyla dolsun

Umum eyler ifade nekre her an72

Siyak-› nefye73 vak›’ olsa ey can

Bu ma’nay› e¤er etdinse idrak
Olunmamak gerek hiçbir fley iflrak74

E¤er flirk-i hafi ve ger celidir75

Bulardan pak olan labüd velidir

Velisine Huda k›lmaz azab›
Dahi görmez suali ve azab›

Kifli flirkden edicek içtinab›76

Muhakkak bil ki ol görmez azab›

Kar›ndafl anlad›nsa bu tar›ki
Karinin77 ola tevhid-i hakiki

Bu ma ‘nadan ana kim ire irflad
Bir ifli zeyd ü amre78 k›lmaz isnad

Muvahhid eylemez pes gayr› isbat
Ki ettevhidü iskatül izafat79

Mukallid80 ger ede da’va-y› tahkik
Olunur hali bu mizana tatbik 

Ki zeyd ü amre isnad etdi¤i kar 
Kaçan olmasa gelmez ana inkâr

E¤er ol ifli andan bilmeyeydi
Fevat›ndan81 teellüm82 gelmeyeydi

Teellüm oldu an›n flirkine dall83

Neye vard› aceb bildin mi ahval

Azaba bais84 olan flirk ü flekkdir
Teellüm ana bilirse mahekkdir85

Gel imdi zeyd ü amre sö¤me¤i ko
Beyim asar-› flirkden var elin yu
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KlSSA-‹ fiEYH EBÂ YEZÎD B‹STÂMÎ

Rivâyet olunur ki pir-i Bistam
Ki ya ‘ni Bayezid sahib-i ikdam

Bu denlu cidd ve sa’y-ü dikkatiyle
Bu denlu halvetiyle uzletiyle

Bakub her haline ol merd-i faik86

Arayub bulmad› bir Hakka lay›k

Dedi bir Hakka lay›k ifl yok elhak
Me¤er var ise tevhidim var ancak

Dediler bilmezmisin süd yedi¤in
Yüre¤imi süd a¤r›td› dedi¤in

Bu resme bulunur mu sende tevhid
Aceb sen kande87 ya kande tevhid

Olur, tevhid asl› her kemalin
Nitekim flirkdir asl› her dalalin88

Kiflinin flirki denludür azab›
Er isen eyle imdi içtinab›

Karini müflrikin olur azazil89

Geçer boynuna a¤lal90 ve selasil91

Kusuru flirkden flol kim ola pak
Olur, cennet kusurunda92 ferahnak93

‹ki k›sm oldu hem cennet kusuru94

Birisi ma ‘nevidir bir suri

Olubdur ma ‘nevi cennetde cennet 
Muvahhid anda bulur dürlü lezzet

Görür ol cennet içinde cennet
Bulur her ni’metinde nice lezzet

Kulak iflidmeyüb göz görmedi¤i
Gönle gelmeyub akl ermedi¤i

Neler i’dad95 eder salih kuluna
Nice vasf eyliyem an› biline

Kema kale “a’dedtü li’ ibadiye’s salihin ma la aynün raet vela üzünün semi’at ve-
la hatara ‘ala kalbi befler”96

Salaha gerçi her ma’ruf yoldur 
Hakikatde velâkin salih oldur

Ki ol terk ide cümle masivay›
Geçe nefsinden bula Huday›



‹riflmifl ola ol tevhid-i zata
Bakub kalmaya efal ve s›fata 

Bu tevhide e¤er ermek dilersen 
Seray-› vahdete girmek dilersen

Devrifl s›dk›yla daim kar’-› bab97 et
Sivay› terk edüb ref-i h›cab98 et

Gerekdir terk-i dünya terk-i ukba 
H›cab›n azam› varl›kd›r amma

VeIizalike k›le vücudike zenbün la yukase aleyhi zenbün ahar99

Ne vakit kim ola ol zenb zail 
Gidüb hail100 ola dil Hakka vas›l

REF’U’L H‹CAB VE TA’LÎMÜ’L EDEB

Gel ey devlet meta’›na haridar101

Ki gufl-i102 cana bir hofl gevherim var

Ne gevher103 belki miftah-›104 se’adet
An›nla aç›l›r ebvab-›105 hikmet 

Hidâyet erüb ol bab› açarsan 
Hicab-› a’zam› öte geçersen

Olas›n cem’a ve hem farka vas›l
Kemaliyle murad›n ola hâs›l 

Kaçan nur-› hakikat lem’a106 sala 
Seni bir cezbe ile senden ala

Rububiyyet dima¤›nda ide kar107

Ubudiyyetde kas›r108 olma zinhar 

Çal›fl iflbu h›cab› hark109 idegör 
Sak›n cem’ ile fark› fark idegör

Hakikatde dilersen feth-i bab› 
Beyim hark eyle bu muhkem h›cab›

Zekere’l kavmu enne’ lfarka ma nüsibe ileyke mine’l kesbi ve ikameti ve daiifi’l ‘ubu-
diyyeti ve ma yeliku bi ahvali’l befleriyeti. Ve’l cem’a ma sülibe ‘anke bel kane min
kabli’l hakki min ibdaî melanin ve ibtidtai lutfin ve ihsanin ve labudde lilabdi min-
hüma feinne men la tefrikate lehü la’ubudiyete lehu ve men la cem’a lehu la ma’ri-
fete lehu fe kavlül ‘abdü iyyake na’büdü isbatu’t tefrikati ve’l ‘ubudiyeti. Ve kavluhu
“iyyake neste’inu” talebü’l cemi fenzur ile’l irfladi’l ilahiyyi keyfe ceme’aha fi’s sure-
tilleti ce’aleha müfteteha kitabihi’r refi’i ve elzeme k›raeteha fi’s salati li külli flerifi
ve vadin. Sümme i’lem enne muradena fi hazihi’r risale bi’l cem’i ve’t tefriki ‘âdemi
ihticabi’l ‘abdi bi’l hakk› ‘ani halki ve la bi’l halki ‘ani’l hakk feyeummü’l farku elle-
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zi kable’l cem’i ve ba’deha fela yahtecibu bi’l vahdeti ‘anil kesreti ve la bi’l kesreti
‘ani’l vahdeti bel yecme’u beyne ma’rifeti ve’l ubudiyyeti fe yahsulu lehu’l bekau ba-
de’l fenai fefhem zalike tahlus ‘ani’l mehalik vallah››’l hadi ve ‘aleyhi i’timadi.110

fiunun kim cem ‘i yok irfan› yokdur 
fiunun kim fark› yok ilhad›111 çokdur

Gezer cem’ ehli deryalarda galtan112

Yürür fark ehli sahralarda hayran

Biri flol türke benzer flehre gelmez
Biri flehir âdemi ki karye113 bilmez

Hakikatde kemal ehli ol oldu
Ki hem deryay› hem sahray› bildi

fiu kim bu vartadan114 buldu halas›
Beyim flekksiz ol oldu tanr› has›

Kalallahu te’ala “in tusibhüm hasenetün yekalu hazihi mi’indillah ve in tus›bhum
seyyietün yekalu hazihi min ‘indii. Kul küllün min ‘indillah “115 ve kale eydan “ma
esabeke mi hasenetin feminallah ve ma esabeke min seyyietin femi nefsik”116

Ki olur kim femin nefsik der ol flah
Ki olur der kul küllün min indillah

Beyim tevhid-i s›rf›n da yeri var
Makam›n gözle gafil olma zinhar

Bu tevhide Bakub Musa peygamber
Pes illa fitnetük der ey birader

Kalallahu Teala hikâyeten ‘an Musa aleyhisselam “in hiye illa fitnetuke tüdillü
biha men tefla ve tehdi men tefla”117

Evgat118 fehm eyle ma’na-y› kelam›
Gözet yerli yerinde her makam›

Günah› nefse isnad eyleyigör
Edeb yolun efendi söyleyi gör

De¤il bu flirkin ol tevhide mani’
Sana belki bundan dahi nafi’119

Kula Mevla edeb yolun duyurdu
Göre nice femin nefsik buyurdu

Edebdir hilye120-i ‹nsan-› kâmil
Edeb terk etti redd oldu azazil121

Dilersen olas›n makbul-› hazret 
Müeddeb ol bulas›n ta ki kurbet122



KlSSA-‹ fiEYH EBA SA’‹D MA’A’Z-ZÂ‹RE

‹flit kim bu Sa’ide geldi bir er
Ziyaret etmek için ey birader

Me¤er fark etmeyüb ol sol ve sa¤›n 
Kap›ya kodu ol sol aya¤›n

Buyurdu ana ol sahib-i keramat
Karib123 olmaz edebsiz bize heyhat

fiu kim rah-›124 edebden taflra125 gide
Kaçan ola bizimle sohbet ede

KISSA-‹ fiEYH BAYEZ‹D EL-B‹STAM‹

‹flitdin mi aceb flol Bayezidi
O aynü’l arifin olan feridi

Yan›nda ö¤düler bir flahs› hayli
An› görme¤e etdi kalbi meyli

Varub an› ›rakdan bakd› gördü
Ki ol er k›bleden yana tükürdü

Edeb terk edüb ol çün böyle etdi
Görüb fleyh an› koyub döndü gitdi

Dilersen kim kabul ide seni Hak
Müeddeb ol müeddeb ol müeddeb

TAHK‹KU’L HAK

Beyim sem’inde126 olsun iflbu tahkik 
Gerekdir kâmile cem’ ile tefrik 

Kaçan kim ola bir zellet suduru 
Bakub tevhide hofl görme kusuru

Tenezzül etse nefse töhmet eyle
Terakki et efendi gayret eyle

Bu flirki tutma ol tevhide yeksan127

Bulunur zulmet içre ab-› hayvan

Teferrüc128 et hakikat gülistan›n
Hisar edin fleri’at bostan›n

Hakikat eyleyüb s›rr›nda ceylan 
fieri’at zahirin h›fz etsün ey can
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Kale Ebu Süleyman Darani kuddise s›rruh “rubbema yenküsü ‘lhakikatü fi kalbi er-
ba’ine yevmen fela üzine leha en tedhule kalbi illa bi flahideyni’l kitabi ve’l sünneti’’129

Gâhî vahdet elinde k›l tena’um130

Ki eyle ba¤-› kesretde terennüm

Seray-› vahdete yol gösteren flah
Der idi gâh131 olurdu li ma ‘allah132

Gâhî irflad içün erbab-› dini
Der idi ya Humeyra kellimini133

Bilirsen ger efendi iflbu halet
‹der an›n kemaline flahadet

Habibullaha eyle iktiday›
S›rat-› müstakime git Hüdai

Hakiki mülke hakkani nigah134 et 
Ubudiyet makam›n cilvegah et

Kuru da’vada çok türlü telef var.
Ubudiyetde hod nice fleref var

‹den esra bi abdihi s›rr›n iz’an 
Getürür bu söze s›dk ile iman

Ela yüra innallahe teala’ keyfe kale “sübhanellezi esra ‘abdihi” velem yekul bi
nebiyyihi vela bi resulihi ifl’aran enne neyle tike’l meratibi’l aliyeti la yeteyesseru
illa bil’ubiidiyyet›’135

Uluvv-i rütbete ta ‘at sebebdir 
An› sanma ki bir kuru ta’abdir

Kalellahu Teala: “‹leyhi yusudu’l-kelimü’t-Tayyibü ve’l-ameli’s-Salihi yerfeuhu136

E¤erçi mu’teber hükm-i ezeldir 
Terakkiye sebeb lakin ameldir

Amel etmezse ger icab-› cennet
Velâkin vard›r anda ba’isiyyet 

Kulun takdiri Hak sermayesidir 
Amel san nerdüban›n payesidir

Terakki silmeyene oldu mirkat
Meratib kat’›na olmufldur rat

Kulun zat›nda konsa kabiliyet
Ç›kar›r fi’le an› hüsn-i ta’at

Hakikat sanma kim terk-i a›neldir 
Velâkin terk-i rü’yet ki güzeldir



Kale Hasan el Basri falemü’lhakikati terkü mülahazati’l ameli Ia terkü’l ameli ve
kale eydan talebü’l cenneti bila amelin zenbün min ez zunüb137

Efendi bulmak istersen kemali 
Amel it lik138 k›lma ittikali139

Kale Aifletü rad›yallahu anha hine raet enne kademeyi’n nebiyyi sallallahu aley-
hi ve sellem kad teverra meta mine’l ‹lmi fi’s salati etükellefü haza ve kad gafera
leke ma takaddeme min zenbike ve ma teahhare fekaIe e fela ekunu abden fleku-
ran ve’lhadisü’l mezkûr fi’s sahihayni rivâyeti an Aiflete rad›yallahu anha140

Sual etdi resule bint-i s›ddik
Nedir bab-› amelde bunca tedkik

Ba¤›fllam›fld› Huda ol rabb-i ekber
Zunübun ma tekaddem ‘ma teahhar141

Dedi abd-i flekür olamayay›m m›?
Ol ihsana flükr k›lmayay›m m›?

Gel imdi bu kelam› dinledinse
Hadis-i Mustafay› anlad›nsa

Sak›n bab-› amelden dur olma
Kuru ümniyyeye142 ma¤rur olma

Amel oldu müride kurbet içün 
Vusül ehline flükr-i ni’met içün

Ve fi kelimati’l kudsiyeti layezalü ‘abdi yetekarrabü ileyye bi’n nevafili hatta
uhibbehu143
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Üsküdar ‹skelesi



Amelden Hakk’a yokdur nef’144 veya darr145

Senin çündür kamusu146 ey birader

Kema verede fi’l kelimati’l kudsiyyeti ya ‘ibadi lev enne evveleküm ve ah›raküm
ve inseküm ve cinnekün› kanu ala etka kalbi reculin min küm ma zade zelike fi
mülki fley’en ya ‘ibadi lev enne evveleküm ve ah›raküm ve inseküm ve cinneküm
kanu ala efceri kalbi vahidin. minküm ma nekasa zalike fi mülki fley’en ila en ka-
le ya ‘abdi enema hiye a’maliküm uhsiha sümme üf›küm iyyaha femen vecede
hayran felyahmedillahe ve men vecede gayra zalike fe Ia yelumenne illa nefsehu
revahu müslim an ebi Zer rad›yallahu anh147

Sak›n terk-i amelden ki hazer k›l
Kimin buyru¤unu sayars›n nazar k›l

FASLUN F‹ ENNE’N NÂSE YUHfiERÛNE YEVME’L 
KIYÂMET‹ ALÂ HASEB‹ A’MÂL‹H‹M148

Kan› bir nakd-› din ile haridar
Kan› bir müflteri germ149 oldu bazar

Alub m›sr-› hakikatden flekerler 
Akiden pak idegör ey birader

Kiflinin i’tikad› fasid olsa
Amel esvak›150 dahi kasid151 olsa

Ba’id152 olur Hudan›n rahmetinden 
Kaçan haz ala cennet nimetinden

Gel ol i’tikad›n eyle pak
Kelam› dinle hofl eyle idrak

Pes andan laz›m olsun hüsn-i ta ‘at
Yüzün ak ola ta rüz-i k›yamet

Ne hal üzre ölüser kifli bunda
An›nla kop›ser yar›nki günde

Bu kavlin s›dk›na ey ehl-i iffet
‹der te’tune efvaca153 flahadet

Allah u te’ala ‘’yevmeyenfahufi’s suri fete’tune efvaca”154

Rüviye ennehu sallallahu ‘aleyhi ve sellem süile ‘anhu fe Le yuhfleru ‘afleratü es-
nafin min ümmeti ba’duhum ‘ala sureti’l k›radeti ve ba’duhum ‘ala sureti’l hana-
ziri ve ba’duhum menkusune ercülühüm fevka vucuhihim ve yushabune ‘aleyha
ve ba’duhum ‘umyen ve ba’duhum summen ve bukmen ve ba’duhum yemda’une
elsinetehüm hiye müdlatün ‘ala sudurihim yesilü’l kayhü min afvahihim yestak-
ziruhum ehli’l cem’i ve ba’duhum kutu’at eydihim ve erculühüm ve ba’duhum
maslubuna ala cuzu’in min narin ve ba’duhum efleddü netnen mine’l ciyfi ve
ba’duhum yelbesune ciyaben sabigaten min katranin lazimetin bi culudihim fe-
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emmellezine ‘ala sureti’l k›radeti felk›tatü minennasi ve emmellezine ‘ala sureti’l
hanaziri ehli’ssuhti ve emme’l menkusune ‘ala vucuhihim fe ekiletü’r riba ve’ em-
me’l ‘umya fellezine yecurune filhukmi ve emme’s summu ve’l hükmü fel mu’ci-
bune bi amalihim ve emmellez›ne yemdaune elsinetehüm fe’l ulemaü ve’l kasa-
sü’llezine halefe kavlühüm a’malehüm ve emmellezine kut›’at eydihim ve ercü-
lühüm fehümüllezine (zune’[) cirani veemme’l meslubune ‘ala cuzu’in min narin
fe’s suatü bi’nnasi ile’s sultani ve emmellezine efleddü netnen min ceyfin fellezi-
ne yetbe’une’fl flehevati ve’llezzati mene’u hakkullahi fi emvalihim ve emmellezi-
ne yelbesune’l ciyabe fe ehlü’l kibri ve’l fahri ve’l huyelai155

Resülullaha soruldu bu âyet
O sultan itdi tafsili begâyet

Ki baz› ümmetimden ruz-i mahfler 
Yakin on türlü suretde geliser156

Birinin flekli maymun biri h›nzir157

Biri bafl› afla¤a sürünür zir158

Biri gözsüz biri dilsiz kulaks›z
Dilin çi¤ner biri biri ayaks›z

Biri maslub158 biri müntindir159 ey can
Birinin oluser kaftan› katran

Gel imdi dinlegil bunlar› kimdir
Ki bilmek kifliye gâyet mühimdir

Buyurmufldur yine ol fahr-i âlem
Ki oldur seyyid-i evlad-› âdem.

Bugün bunda olan kattat160 ve nemmam161

Olur, maymun gibi yar›n bed-endam

fiular kim daima suht162 ve haram yir
Olur, yar›n olar suretde h›nz›r

Riba mal›n› yirse bunda bir er
K›yametde yüzü üzre sürerler

Dahi cevr163 eylese hükmünde hâkim
Ko pür gözsüz k›yametde o zalim

fiular kim summ164 bükm165 olan efendi
Görüb a’malini ana dayand›

fiu kim akvali166 ahvaline uymaz
Dilini çi¤neyüb ol kifli duymaz

Ola flol kimse kim müezzi-i ciran167

Ko Pür elsiz ayaks›z ruz-i mizan

fiunun kim gamz168 ile sa’yola ifli
Cuzu’-› nara169 as›l›r o kifli 
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Uyub flehevata men’ idenler zekât›
Cifeden170 kokusu bed ola kat›

fiunun kim kibr u fahr171 ola hevas›
Olur, katrandan an›n hem libas›

Beyim ma’lumun olduysa bu ahval
Gerekdir kiflide pes hüsn-i a’mal

FASLUN F‹ TAFS‹L‹’L A’MAL

Amel dahi iki k›sm oldu ey dost
Birisi ma¤z172 olupdur birisi post173

Ki yani biri bat›n biri zahir
‹kisin dahi cem’ eyle olma kas›r

‹ki canib kaçan kim ola ma’mur
Denilür la cerem174 nurun ala nur

fieri’at hükmünü eyle ri’âyet
Yerine vara ta farzla sünnet

Ola merdi hem efal ve s›fat›n
Müzeyyen ola envariyle zat›n

‹degör zahir ve bat›n ri’âyet
Bulas›n ta ki cennet içre cennet

‹kisine dahi ikdam-›175 tam et
Veli bat›nda- art›k ihtimam et

Ki zira bat›n›nd›r manzar-› Hak
Tafl›n mahlûka manzar oldu ancak

Çal›fl imdi bunu iste Huda’dan
Derunun pak ola levs-i sevdadan

Teneffus edicek rahmet nesimi176

Getirdi buy-i177 gülzar-›178 kadimi

O buyi duyma¤a insan gerekdir
De¤il ten can içinde can gerekdir

Olur, insan-› kâmil mazhar-› Hak 
Gözünden perdeyi kald›r ö¤üt bak

Huda çün küntü kenz esrar›n açd›
O kenzin zübdesin179 insana saçd›

Fadail cümle anda cem’ olubdur 
O Hakka ve Hak ana sem’ olubdur
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Kema verede fi’l hadisi’l kudsi la yezlalü ‘abdi yetekarrabu ileyye bi ‘n nevafili
hatta uhibbehu fe iza ahbebtühu küntü sem’ahü ve basarahü180

Kiflinin tahir ola çünki kalbi
Olur, ol mahzen-i esrar-› gaybi

Kulub-› evliyad›r Hakka mahrem
Kulub-› evliyad›r arfl-› a’zam

Efendi bulmak istersen kemali
Kulub-› evliyad›r cilvegah›

An ibn Ömer rad›yallahu ‘anhüma enneha kale kile ya Rasülallah ennallahe la
fi’l ‘ardi ve la fi’s semai kale fi kulubi ›badihi’l mü’minin ve fi’l hadisi kudsi ma
vesi’ani ardi vela semai bel vesi’ani kalbü ‘abdiyyi’t takiyyi’nagiyyi’ i vera ‘181

E¤erçi pak eden kalbi Hudad›r 
Sebeb amma ana çarub-›182 la’d›r

Beyim tevhid olubdur hayr-› ezkar.
Hadis-i Mustafa’dan ol haberdar

Kale’n Nebiyyü sallallahu ‘aleyhi vesellem hayrül ezkar flehadetün en la ilahe il-
lallah”183

fiu kim esrar-› zikre irmek ister 
Yolundan tutsun an› ey birader

Muadil olmaz ana sair a’mal 
Muhakkak bil efendi böyledir hal

Kale Resulullah sallallahu ‘aleyhi vesellem “Ya eba Hureyre ‹nne külle hasenetin
ta’melüha tuzenü yevmi’l k›yameti illa flehadete en la ilahe illallah feinneha la
tuda’u fl mizanin lienneha lev vudi’at fi mizani men’ kaleha sad›kan vuz›’ati’s
semavatü ve’l ‘aradune’s seb’u vemafihinne kane la ilahe illallahu ercaha’459

Rivâyetdir resul-i ba-safadan
Nebiler muktezas› Mustafa’dan

Ne denlü olsa a’mal ve ibadet
Kamusu tart›l›r ruz-› k›yamet

Veli tevhid asla vezn olunmaz
Ki zira tart›lacak fley bulunmaz

Kaçan tevhid kim s›dk›la dene
Terazinin konulsa kefesine

Konulsa bir yana ard ve semavat 
Muadil mi olur tevhide heyhat
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Olur, tevhid-i Hak asl-› usulun
Dahi miftah›d›r bab-› kabulün

Kat› akvas›d›r184 erkân-› dinin
T›ls›m›d›r beyim genc-i yakinin

Kalennebiyyü sallallahu ‘aleyhi vesellem “Büniye’l islam ala hamsin flehadetü en
la ilahe illallah185

Salât u savm ile hacc u zekatd›r 
Beflincisi heman tevhid-i Hakd›r

E¤erçi befldürür mebnay-› iman 
Velâkin asl-› küll tevhid-i Rahman

Kalellahu teala valemu. innema ganimtüm min fley’in fe inne lillahi humuse-
hü.”186

Ganaimdir187 ma’rifetle ibadet
Veli tevhid a’lad›r begâyet188

Ganaimden ol oldu hums-i nafi’
An›nçün oldu ol Allah’a raci’

Cevarih190 hazz› oldu sair ahmas191

Hakk› hakk bil karin olmaya vesvas192

Kalplerin flifas›n›n Allah’› anmak oldu¤uru ifade eden levha



VAS‹YYETÜ’S SELÂTÎN VE’L MÜLÛK

Nasihatdir selâtin u müluke
Heman ancak de¤il ehl-i süluke

Hakka ta’at ede halka adalet
‹ki canib bile ola ri’âyet

Olur, mahbub-› Hak sultan-› adil
‹rer zevka murad› olur hâs›l

Adalet bais-i193 kurb-i Hudad›r 
Nitekim zulmeden Hakdan cüdad›r194

Kale “Ehabbü’n nasi ilallahi ve ekrabühüm minhü’s-sultanü’l ‘adilü ve eb¤adu-
hum ileyhi ve eb’aduhüm minhü’s-Sultanu’l- Cair195

Cihan› var iden sultan-› azam 
Befler nev’inin etdi asl›n âdem

Kalallahu te’ala “halakaküm min nefsin vahidetin halaka minha zevceha ve bes-
se minhüma ricalen kesiran’ nisaen”196

Kamusu bir kapunun kullar›yken 
Kamusu bir erin o¤ullar›yken

Kimin bay eyledi kimini yoksul
Kimin etdi efendi kimini kul
Olub ruz-› ezelde böyle k›smet
Beyim bu resme cari oldu hikmet

Seni kul edüb etse gayr›y› sultan
Aceb kadir de¤il miydi o Rahman 

Sana vere bu denlu mülk ve ni’met
Seni sultan ede gayr› ri’âyet

Bu ma’nay› ö¤üt f›kreyle flaha
Hakk›n in’am›na flükreyle flaha

Bunun flükrü nedir deyu sorarsan 
R›zaullaha do¤ru yol ararsan

Adaletdir adaletdir adalet 
Ki ta asude197 hal ola ra’iyyet

Gel imdi idegör bu flükre gayret 
Beyim efzun198 olur flükr ile ni’met

Kalallahu te’ala “le in flekertüm le ezidenneküm”199

Çal›fl ad› ile doldur kâinat›
Bilürsün kim cihan›n yok sebat›
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Kime baki kalubdur bu harabe
Kimi gördün yüzün urmaz türabe

‹ki kapulu bir evdir bu fani
Konub göçmekdedir her dem karbani

Kan› Âdem kan› Havva kan› NUH
Kan› mülk-i bedende hükmiden ruh

Ya ‹smail ve ‹brahim ve ‹shak
Kan› bunlar efendi bir ö¤üt bak

Kan› Yusuf ki oldu M›sra sultan
Kan› dünyaya hükmiden Süleyman

Bu denlü hikmetiyle noldu Lokman
fiu’ayb ile kan› Musa bin ‹mran

Çü kalmaz enbiyaya evliyaya
Hususan Fahr-i Âlem Mustafa’ya

Olur, mu gayra kalmak ihtimali
Odur akil ki fikr ede meali

Gider kalmaz bu dehrin200 tac u taht›
Hazan olur bu bostan›n draht›201

Kan› flol tak-› kisra kasr-› kayser
Ya cam-› Cem ya mir’at-› ‹skender

Aceb gördün mü fieddad-› ad›
Koyub gitdi yapub zatü’l imad›202

Sak›n imdi bu mü1ke olma ma¤rur 
Adalet et ta ki olas›n mansur

Reayan›n iyimi kem203 mi hali
Tefahhus204 eylemekden olma hali 

Sak›n ashab-› i¤raza205 inanma 
Be¤im herkes hak ilka ede sanma

Buyurur ›’dilu ahkameh206 ol rab
Efendi ad› olur takvaya akreb

Kalallahu te’ala ›’dilu hüve ‘akrebü li’t takva”207

Kaçan sultan ede bir gün adalet 
Sanas›n etdi yetmifl y›l ibadet

Kalennebiyyü sallallahu ‘aleyhi vesellem ‘adlü’s sultani yevmen hayrun min ‘iba-
deti seb’ine seneten ve kale ve’llezi nefse Muhammedin biyedihi ennehu leyür-
feu’s-Sultanü’l-adilu ile’ssemai mine’l ameli misle ‘ameli cümleti’r ra’iyyet”208
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‹badet kim ede sultan-› adil
Reayan›nkine olur mu’adil

Seni ve ta’at›n tafdil ede Hakk
Ne denlü lutf edübdür bir ö¤üt bak 

Hakk›n bu ni’metini fikr idegör 
Var imdi ana göre flükr idegör

VAS‹YYETÜ’L ULEMÂ

Gel ey âlim gurur itme uluma
Bakub kalma sak›n ancak rusüma

Beyim ilm olucak nafi’ gerekdir
Reva-y›209 nefsi ol dafi’ gerekdir

Neye yarar efendi felsefiyat
Yürü var eyleme tazyi’-i evkat210

Gel imdi gayr-i nafi’den hazer et 
Göricek isti’az ile güzer et

Kema kale Resulullah, sallallahu aleyl›i vesellem ve euzübike min ilmin layenfeu”211

E¤erçi ilm-i nafi’ mu ‘teberdir
‹limsizlik kavs-› bi-veterdir212

‹lim ki olmaya a’male makrun 
Olur, an›n ifli meftun213 ve ma¤bun214
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Te’allümden murad olan ameldir
Ne ankim k›l u kal ile cedeldir

Kaçan âlim ola ilmiyle amil
Olur, ol bilmedi¤i ilme vas›l

Kale ‘aleyhisselam “men ‘amile bima ‘âlime veresehu’llah ‘ilme bima lem
ya’lem”215

Dahi hem olma zahir-i ilme ma¤rur
Ki irfan mektebinden olas›n dür

Mücerred zahire aldanma zinhar 
Bilirsün zahirin hod bat›n› var

Kema kale’n Nebiyyü sallallahu ‘aleyhi vesellem “ma neze le mine’l Kur’ani âye-
tün illa veleha zahrun ve batnun”216

Çal›fl lübb217 ehli ol aldanma k›flra 
Seray-› ma’rifetden kalma taflra

E¤erçi ilm-i zahir de güzeldir 
Hakikat ilmi amma bi-bedeldir

VASIYYETÜ’L MÜRÎDÎN

Gel ey mahbub-› bi-hemtaya218 âfl›k 
‹radetde gerekdir kifli sad›k

Mürid oldur ede terk-i iradet 
R›zaullah gözetmek ola adet

EI müridü ‘indel ‘ulemai men lehu’l iradetü ve emma ‘inde’s sufiyyeti men la ira-
deten leha kile li ebli Yezid Bestami ma türidü kale üridü en la üride219

Rüsum ve âdete ma¤rur olma 
Mücerred h›rkaya mesrur olma

Kemli kale seyyidü’t taifeti Cüneydi’l Ba¤dadi kuddises›rruh “el ‘ibratü lilh›rkati
la lilh›rkati”220

Ni’am zahirde taç ve h›rkada hüb
Veli bat›nda olmak dahi mahbub

Bu taç u h›rka ile hay ve hüdan
Garaz ›slah› nefs oldu kamudan

Gel imdi nefsini ›slaha kasd it
Çal›fl dün gün tarik-i hakka cehd it

Huda’ya can ve dilden i’tisam221 it
Ko ihmali be¤im ikdam-› tam it



E¤er buldunsa bir ehl-i kemali
Yolunda hidmet et ko mekr u âli

Ve illa de¤me bir lafa inanma 
Kuru da’va ile ifl bitti sanma

Ki zira ehl-i laf›n kesreti var
Diriga ehl-i hakk›n k›lleti var

Ebul Kas›m Kufleyri kim ol üstad 
Zaman›nda bu beyti k›lm›fl inflad

Emmel h›yamu fe inneha keh›yamihim ve era nisae’l hayy› gayra nisaiha222

An›n ol vakte göredir kelam›
Ne nisvan kald› flimdi ne h›yam›.223

Ma’arifden dem urur ba’z› eflhas
Geçinir badenufl-› meclis-i has

Veli nefsi an›n su’bana224 benzer
D›fl› âdem içi kaplana benzer

E¤erçi kim giyer çok kimse sofu
Veli her h›rka-puflu sanma sofî

Tasavvuf nefsini pak eylemekdir
Fena ile an› hak eylemekdir

Ve illa flerrünnas olur o kifli
Dalal ve dahi idlal olur ifli

Resulün bu hadisin iflit ey can
An›n hakk›ndad›r der ehl-i ‹rfan

Kale Resulullah sallallahu ‘aleyhi vesellem “fierrun nasi men kamet ‘aleyhi’ k›-
yametü ve hüve hayyan”225

Sak›n bir lem’aya itme kana’at 
Çal›fl kim keflfola nur-› hakikat

Hazer k›l gitmeden rah-›226 dalale 
Suluk eyle tarik-i i’tidale

An ibn Mes’ud rad›yallahu ‘anhü enne’n Nebiyye ‘aIeyhi’selamü hatta hattan fe-
kale haza sebili’r reflad sümme hatta an yeminihi ve flimalihi hutatan sümme ka-
le hazihi ‘ala külli sebilin anha minha fleytanün yedde’a ileyhi sümme tela kav-
leha te’ala ve inne haza s›rati müstakimen fettebi’ah”227

Hutut228 ile nebi etdi iflaret
‹der ol rüfldü olana kifâyet

Dalal ve bid’ate ifrat u tefrit
Tarik oldu ve etdi halk› ta¤lit229
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Oturur taflra yollarda fleyat›n
Olur, pes orta yolda ismet-i din

fiu kim ehl-i kemal ve ehl-i dildir
Bilür kim hatt-› evsat mu’tedildir

Gel imdi ol habibe iktida et
An›n gösterdi¤i do¤ru yola git

Kale ‘Aliyyü kerremallahu vechehu ve rad›yallahu anhu etturuku külüha mesdu-
detün ‘ale’l halki illa men iktefa eseru Resulillahi sallallahu ‘aleyhi vesellem”230

Buyurur saki-i kevser-i aliflan
Karin ola ana R›dvan-› rahman

Kifli bir yol ile bulmaz huday›
Me¤er ede resule iktiday›

Resule uy be¤im hakk› seversen
Saadet ehli olma¤a üyvürsen

Sana dahi muhabbet has›1 ola 
Derunun flevk ve zevka vas›1 ola

Kalallahu te’ala “kul in küntüm tuhibbanallahe fettebi’uni yuhbibkümüllah “231

Olubdur cami’-i ahlak-› kerime
Nazar eyle ala hulk-i az›me232
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Resulün sünnetin tahsil idegör 
Tarik adab›n› tekmil idegör

Kalallahu te’ala “lekümfi resulillahi üsvetün hasenetün limen kane yercullah “233

Huda’y› isteyen uysun imama
Ki ol irflada geldi hass u ‘ama

Dem oldur s›rat-› müstakime
Ki ol iletir kifliyi dar-› na’ime234

Huda’y› isteyen sevdi habibin
Bilüb nefsinden artuk can tabibin

Kaçan galib ola hubb-› peyamber 
Kemale erer iman ey birader

Rava’l Buhari an Abdullah ibn Hiflam “enneha kale künna maa’n Nebiyyi (aley-
hisselam ve hüve ahaza bi yedi Umerin rad›yallahu anhu fekale leha Ömeru ya
Resalallah ente ehabbü ileyye min külli fley’in illa nefsi fekale lehu aleyhissela-
mü la vellezi nefsi biyedihi hatta ekune ehabbe ileyke min nefsike fekale Umeru
feinnehu elane vallahi ente ehabbü ileyye min nefsi fekale (aleyhisselamü elane
ya umeru elane sare imanüke kâmilen “235 

Dedi bir gün Resule ‹bn Hattab
Selam ana dahi bir al-u ashab

Seni nefsimden ayru¤undan artuk 
Severim bunda asla rayb-i flekk yok

Dedi ana Resü1-i basafa la
Ki nefsinden de hatta artuk ola

Dedi nefsimden artuk sevdim e’lan236

Dedi kim flimdi kâmil oldu iman

Kifli nefsinden artuk sevse nola
Ki oldur rehnüma olan bu yola

Ki nefs insan› flerr-i bu’de iletir
Resü1-i basafa hod Hakk’a iletir

Kifliye nefsidir akreb olan›
Bilürsün taflrad›r bundan kalan›

Resul andan ehabb237 ol›cak ey yar 
Kalan›n› k›yas eyle ana var
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F‹’D DUÂ VE’L MÜNÂCÂT

Huda’ya eylegil fadl›nla tevfik
Geçür telvinden238 k›l ehl-i tahkik

Yüzü suyuna cümle enbiyan›n
Hususan fahr-i âlem Mustafa’n›n

‹rifldir bizi efal ve s›fata
Hidâyet eyle hem tevhid-i zata

Bizi avk itmesün239 esnam-› nasut240

Olavuz ta ki mest-i241 bezm-i242 lâhut243

Tecelli-i cemal ile vir iflrak244

Kuyudu245 al bulal›m nur-› ›tlak246

Yo¤ise sana lay›k bizde hizmet 
Efendi eylegil fazl›nla rahmet

Terakkide tenezzülde ilahi
Cenab›nd›r kulun ancak penahi248

Müyesser eyleyüb nur-› fluhudu
Ata’ et sonra hakkani vucudu

‹rüb zat-› ehadden kut249 ve kuvvet 
Habibin hürmetine ver muhabbet

Bizi k›l muttali’ cem’ ile farka
Efendi vir necat›250 salma garka

Müyesser eyle tevf’ik-i Huda’y›
‹re matlubuna ta kim Hüdai

HÂT‹ME-‹ R‹SÂLE

Yolunda sad›k› iflbu risale
Beyim irflad ide rah-› visale251

Ger ehl-i halvette ger celvette ol
E¤er iz’an idersen göstere yol

Ana ma’lum ola hal-i tarikin
‹re ‘ayn ‘a ve gide nokta-i gayn252
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D‹PNOTLAR

1 “Bo¤ulan›n Kurtuluflu” anlam›na gelen bu risale; Azîz Mahmud Hüdâyî (ks.)nin Türkçe ve man-
zum olarak telif etti¤i bir eserdir. Orijinal ad› “Necatül ⁄arik fi’l-Cem’i ve’t-Tefrik” dir. Tasavvuf
terimlerin Cem’ ve Tefrik’i manzum olarak anlat›r. (Cem’ ve Fark kavramlar›na metin içinde de¤i-
nece¤imiz için burada yer vermek istemiyoruz.) 15 alt bafll›k ve toplam 340 beyitten müteflekkil-
dir. Daha önce birkaç defa farkl› eserlerle birlikte yay›nlanm›flt›r: Tarikatname ve Divan’la birlik-
te Nuri adl› bir kifli taraf›ndan Külliyat-› Hazreti Hüdâyî ad›yla yay›mlanm›flt›r. (‹stanbul 1287) Bu
neflrin Hüdâyînin k›sa bir hal tercümesiyle tarikat silsilesine de yer verilmifltir. Ayn› eserleri Meh-
med Gülflen Efendi (1925) bafl›na genifl bir hal tercemesi ve Hüdâyîn’in Arapça bir eseri olan Ta-
rikat-› Muhammediye adl› eserini de ilave ederek yeniden neflretmifltir. (‹stanbul 1338) (‹slam
Ans. Hüdâyî md.). ‹stanbul Selima¤a Kütüphanesi Hüdai Bölümünde yazma nüshas› bulunmak-
tad›r. Eserin orijinal nazm›n› bozmamak amac›yla günümüzde s›k kullan›lmad›¤› için anlamlar›
bilinemeyecek kelimeleri dipnotta aç›klad›k.  
2 Huda asl›nda zahirdir, fakat mahluk gizlidir sen tersini anlama. 
3 Âlimler.
4 Cehalet kiri.
5 Ak›llar
6 fierbeti, içkiyi yudumlayan 
7 Bir fleyi difl ucuyla ›s›rmak.
8 Yol gösteren
9 Bafl, Reis.
10 Yol Gösteren
11 Sure-i Necm 9. Âyettir. Meali: “‹ki yay aras› kadar yahut daha az oldu’. 
12 Öven, Metheden.
13 Yak›n, bitiflik
14 Bülbül
15 Kendin için 
16 Ölüm için evlat sahibi olunuz, harab olmak için bina yap›n›z.
17 Rüya, Uyku
18 fiu
19 ‹nsanlar uykudad›rlar. 
20 Cenab-› Resul sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu: “‹nsan› Uykudad›rlar, Öldüklerinde uyan›r-
lar” Yusuf aleyhisselam bunu zahir üzere haml etmifldir ve demifldir ki: “ey babac›¤›m, iflte bu ev-
vel gördü¤üm rüyan›n te’vilidir” (Sure-i Yusuf l00.Âyet)
21 Halk, mahlukat.
22 Ak›l eden.
23 Yetendir.
24 Sure-i Zariyat, 56. Âyet. Meali: “Ben cinleri ve insanlar›, ancak bana Kulluk yapmalar›
için yaratd›m” Hazret-i ibn Abbas rad›yallahu anh “liya’budun” kavlini “Liya’rifun” olarak tef-
sir etmifltir.
25 Tefsir edilmifl aç›klanm›fl, bilinir.
26 Makam, mevki, mans›b
27 fiüphe
28 Çat›flan, z›dd›n› iddia eden, tart›flan.
29 Kudsi hadislerdendir. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmezli¤imi sevdim. Halk› yaratd›m. Ver-
di¤im nimetlerimle kendimi onlara sevdirdim, ta onlar da beni bilsinler.”
30 Hazret-i Peygamber sallallahu ‘aleyhi vesellem “Kim nefsini bildi, Rabbini bildi” buyurdu.
31 Uyan›k, Basiretli, Haberdar
32 Dizginleyen, kontrol alt›na alan, engel olmak, hâkim olmak.
33 ‹flte bunun için Peygamber efendimiz sallallahu ‘aleyhi vesellem bir gazadan döndü¤ünde bu-
yurdu ki, “biz cihad-› asgardan cihad-› ekbere döndük” Yani bu mücahede-i nefs niçin büyük sa-
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y›ld›. Çünki mücahede- i nefs, Allad› tan›mak için yak›n bir Sebeb olmufltur. Yaratmamdan mak-
sat Rabbini bilmekdir. Ma’ruf olan cihad de¤ildir. 
34 Kesinlikle, gerekir,
35 Sure-i Ankebut 69. âyetin bafl taraf›d›r. Meali: “Bizim u¤rumuza Mücadele edenlere gelin-
ce; biz onlara elbette yollar›m›z› gösteririz”
36 Plan, program.
37 Manalar.
38 Ruhlar
39 Halas etmek, kurtarmak, eflini boflamak.
40 Sohbet etmek, nakletmek, h›fzetmek.
41 Makas. 
42 O ikisi
43 Yükselmek, Yücelmek. Yücelik.
44 Allah (cc)’ den baflka her fley.
45 Emir, yönetim.
46 Yaratmak, Oruç açacak nesne.
47 Do¤mak.
48 Dokuz.
49 fi›r›nga
50 fieker.
51 Kâmil insanlar, manevi anlamda yüclmifl insanlar
52 Mertebe.
53 Derecelendirme.
54 fiimflek.
55 ‹çten gelen ses.
56 Kay›p.
57 Haller.
58 Vesileler, Ulaflt›r›c›lar, Vas›talar, 
59 Kesinlikle/Gerekir.
60 Nas›l ki her azab›n ve nikbetin menflei flirk ise, muhakkak tevhid, her zevk ve ni’metin bafllang›c›d›r.
61 Dinle
62 Genç, Delikanl›.
63 Problem.
64 Sahihaynda Hazret-i Enes ibn Malik rad›yallahu ‘anhdan rivâyet olunur “hiç kimse yok ki, en
la ilahe illallah ve enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluh diyerek kalbinin sadakat› ve tasdiki
ile flehadet ederse Allah Kulunu atefle haram k›lar”
65 Gene Sahihaynda vard›r ki, Hazret-i Muaz ibn Cebel rad›yallahu ‘anhdan rivâyetle Peygam-
ber sallallahu ‘aleyhi vesellem efendimiz: -Muaz, kullar›n üzerine Allah›n hakk› nedir, bilir mi-
sin? Hazret-i Muaz Allah ve Resule daha iyi bilir, dedi. Resulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem Bu-
yurdu ki, Allah’a ibadet etmeleri ve hiç flerik koflmamalar›d›r. Resulullah sallallahu ‘aleyhi vesel-
lem buyurdu’ ki, Allah’a ibadet edip flirk koflmad›klar›nda kullar›n hakk› nedir, bilir misin? Haz-
ret-i Muaz Allah te’ala ve Resullü bilir, dedi. Resülullah sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu ki,
Cenab-› Hakk’›n onlara azab etmemesidir.
66 Aldanm›fl.
67 Azabland›r›lm›fl.
68 Asiler.
69 Atefl.
70 ‹kinci
71 Sak›n.
72 Arapça kaidesidir. Nekra: Bilinmeyen, belirsiz, ya da kay›t alt›na al›nmam›fl beliritlmemifl “Her-
hangi bir/” anlam›na gelse de burada at›f 68. Dipnottaki “hiç kimse yoktur ki…” hadisinedir. 
73 Kendisinden sonra geleni olumsuz yapan. At›f yine 68. dipnottaki hadisedir. “Hiç kimse yok-
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tur ki…”  sözüyle olumsuz yap›lana iflaret eder.
74 fiir koflulan. Ya da flirk koflmak.
75 Parlak, aç›k, aflikar.
76 Kaç›nma
77 Dostun, Arkadafl›n.
78 Arap dilinde s›kça verilen örneklerden biridir. Burada bir ifli yapan zahiri eli temsil etti¤ini dü-
flünebiliriz. 
79 Tevhid, izafetlerin kald›r›lmas›d›r.
80 Taklid eden, bilinçli olarak araflt›r›p yapmayan.
81 Ölüm, (mevt). Kaybetme. Elden ç›karma. Kaç›rma. Bir fleyin bir daha ele geçmiyecek flekilde el-
den ç›kmas›. 
82 Elem.
83 Delalet eden, götüren
84 Gönderen.
85 Ferahlam›fl.
86 Üste ç›kan, öne geçen.
87 Nerede.
88 Sap›kl›¤›n.
89 fieytanlar.
90 Halka
91 Zincir.
92 Karslar, Saraylar.
93 Ferahlam›fl.
94 Saraylar›
95 Haz›rlar.
96 Hadis-i kudside buyruldu¤u üzere “salih kullar›m için hiç bir gözün görmedi¤i, hiç bir kula¤›n
iflitmedi¤i ve hiç bir kalb-i beflerin hat›r›ndan geçmemifl ni’metler haz›rlad›m.”
97 Kap›y› çalmak.
98 Perdeyi kald›rmak.
99 Bunun için denilmifldir ki, “senin varl›¤›n, öyle bir günahd›r ki, baflka bir günahla mukayese
edilmez”
100 Engel.
101 Müstehak, Lay›k..
102 Kulak.
103 Elmas, cevher.
104 Anahtar.
105 Kap›lar.
106 Parlakl›k, ›fl›k.
107 ‹fl, amel, kazanç, kar
108 K›sa, Az ibadet eden.
109 Yak.
110 Ehl-i tasavvuf demifllerdir ki, “muhakkak fark, sana izafe edilen kazançd›r. ‘Ubudiyyet vazife-
lerini ikame etmek ve ahval-i befleriyete aid olan fleylerdir. Cem senden al›nm›fl (gayr-› ihtiyari)
olan her fleydir. Belki, Allah taraf›ndan olan fleylerdir ki, birçok ma’nalar izhar etmesi ve lutf ü ih-
sana bafllamas›d›r. (Yani evvelce takdir edilen ma’nalar› aç›¤a ç›karmakd›r) Ancak ‘abd için ikisi
de laz›md›r. Çünki “fark”› olmayan kimse için ‘ubudiyyet yokdur. Kendisinde “cem’” olmayanda
da ma’rifet yokdur. Kulun iyyake na’büdü demesi tefrika ve ‘ubudiyyeti isbatt›r. Ve iyyake nes-
ta’›n demesi taleb-i cem ‘dir. Öyle ise sen ilahi irflada dikkat et. Allah Te’ala bunlar› nas›l topla-
m›fl ve yüce Kur ‘an’›n bafllang›c› yapm›fld›r. Namazda okunmas›n› ister flerif ister geda herkese
vacibe k›lm›flt›r. Sonra sen bil ki, biz bu risalede cem ‘den ve tefrikden neyi kasd ediyoruz? Hakk,
kul ile halk aras›na girmesin, ruhbanl›k s›n›f› olmas›n diyedir. Hem de halk, kul ile Hakk aras›n-
da perde olmas›n. Buradaki fark, hem cem ‘den önce hem de cem ‘den sonraki farka flamildir. Öy-
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le ise vahdet kesrete ve kesret de vahdete perde olmas›n. Belki kulun ma’rifetle ‘ubudiyyeti cem’
etmesi laz›md›r. Ta ki, ona fenadan sonra beka hâs›l olsun. Sen bunu anla ki, tehlikeli fleylerden
kurtulmufl olursun. Allah hadidir ve benim itimad›m da onun üzerinedir. 
‹slam Ansiklopedisi’nden cem’ kavram› ile ilgili olarak flunlar› aktarabiliriz: “Sözlükte “toplamak,
bir araya getirmek, dikkat ve iradeyi teksif etmek” anlam›na gelen cem’ tasavvufta bir hal olup fark
veya tefrika ile birlikte kullan›l›r. Ruh ilahi güzelli¤i seyre dal›nca zat-› ilahi nurunun galebesi
karfl›s›nda eflyay› birbirinden ay›ran akl›n nuru söner; böylece Hakk›n ortaya ç›kmas› ve bat›l›n
kaybolmas› sebebiyle Kadim (Allah cc) ile hadis (mahluk) aras›ndaki fark da ortadan kalkar ki bu
hale cem’ denir. Daha sonra zat›n yüzüne izzet perdesi çekilip ruhun zattan uzaklaflarak halk ale-
mine geri dönmesi ve kadim ile hadis aras›ndaki ay›r›m›n yeniden belirmesiyle tefrika hali mey-
dana gelir. Cüneyd-i Ba¤dadi, Bündar b. Hüseyin ve Ebu Yakub en-Nehrecuri cem’i “vecd halin-
de Allah ile beraber olmak” fark› “befleriyet s›fat› içinde Hakk ile Halk› birbirinden ay›rmak, ayr›
ayr› varl›klar olarak görmek.” fleklinde tarif etmifllerdir.  Cem’ da¤›n›k halde bulunan ilgi ve dik-
kati tek noktada toplamak oldu¤una göre dikkat ve ilgisini Allah’ta yo¤unlaflt›ran sufi zikrederken
yaln›z “Allah” der, baflka hiç bir fley söylemez ve görmez. ‹lgi ve dikkatini Hakk’›n d›fl›ndaki var-
l›klara yönelten ise yarat›klardan baflka bir fley görmez… Cem’ halini kavrayan tevhidin hakikati-
ne erer. Çünkü fark ay›r›r, cem’ birlefltirir, tevhide götürür. Cem’ huzur halinden gaybet haline
geçme, kendini ilahi tasarruf alt›nda görmedir. Kulun Allah’a amellerle ulaflmas› fark, Allah’a yi-
ne Allah ile ulaflmas› cem’dir.  
111 Sapma, Sap›kl›k.
112 Hatal›.
113 Köy.
114 Uçurum, tehlike
115 Sure-i Nisa 78. Âyetin bir k›sm› olup meali: “Onlara {kâfirlere} bir iyilik gelirse; bu Allahdan-
d›r derler. Bir kötülük geldi¤i zaman da, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allahdand›r.
116 Sure-i Nisa 79. Âyetin bir k›sm› olup meali: “Sana gelen her iyilik (bir lutuf olarak) Allahdan,
her kötülük ise (bir hatan›n neticesi olarak) senin nefsindendir.
117 A ‘raf, 7/155. âyetin bir k›sm›d›r. Cenab-› Hakk, Hazret-i Musa ‘aleyhisselamdan bahisle buyu-
rur. Meali: “Zaten bu da senin imtihan›ndan baflka bir fley de¤ildir. Sen onunla diledi¤ini sa-
p›kl›¤a, diledi¤ini de do¤ru yola iletirsin.”
118 Ak›ls›zlar, ahmaklar, 
119 Faydal›.
120 Süs.
121 fieytan.
122 Yak›nl›k.
123 Yak›n.
124 Yol, Tarz, Üslub
125 Uzak, kenar. Uç.
126 Kula¤›nda.
127 Bir, Beraber.
128 Rahatla, Oyalan.
129 Ebu Süleyman Darani kuddise s›rruh buyurdu: “Hakikat benim kalbime girmek ister, k›rk gün
ona izin vermem, ta ki kalbime girmesi için iki flahid ki, biri Kitab (Kur’an) ve biri sünnet olma-
d›kca”
130 Nimetenme.
131 Yer zaman.
132 Salik için” Ahadiyyet” mertebesinin idrak edildi¤i cem’ halinin hâkim oldu¤u seyr makam›d›r.
133 Sultan-› Enbiya efendimizin, Hazret-i Aifle validemize hitab› olup; “Ey Hameyra benimle ko-
nuflunuz” buyurur.
134 Yersiz, mekâns›z. 
135 Bilinmiyor mu? Görülmüyor mu? Büyük mertebelere kullukla ulafl›l›r oldu¤unu bildirmek
için, Allah Te’ala Sure-i ‹sra’n›n birinci âyetinin bafl›nda Nebiyyihi ve Resulihi demeyip ‘Abdihi
buyurmufldur.
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136 Sure-i Fat›r 10. Âyetin bir k›sm› olup meâli : “Güzel söz ancak O ‘na yükselir. O güzel sözleri
de iyi ifl ve hareketler yakseltir.”
137 Hasan’› Basri Hazretleri kuddise s›rruh buyurdu: “Hakikat âleminde ‘ameli, terk de¤il, ‘amelin
mülahazas›n› terk etmekdir. Yine buyuruyorlar ki: “‘Amelsiz cenneti istemek, günahlardan bir gü-
nahd›r.”
138 Lakin
139 T›rmanmak.
140 Hazret-i ‘Aifle rad›yallahu anha buyurdular: “Resüllullah sallallahu ‘aleyhi vesellem namazda
k›yamda iken (mübarek) ayaklar›n›n flifldi¤ini görünce, niye kendini böyle zorluyorsun? Hâlbuki
Allah senin geçmifl ve gelecek günahlar›n› ba¤›fllam›fl deyince, Efendimiz, ben flükreden bir kul
olmayay›m m›? diye buyurdular”.
141 Burada Sure-i Feth ‘in 2. âyetine iflaret olunmaktad›r.
142 Kuruntu.
143 Hadis-i kudsilerdendir. Allah te’ala “ben onu sevinceye kadar, kul devaml› olarak, nafilelerle
bana yaklafl›r” buyurmaktad›r.
144 Fayda
145 Zarar.
146 Hepsi.
147 Kudsi Hadislerdendir. “Ey kulum e¤er sizin evveliniz ve ahiriniz insanlar›n›z ve cinleriniz,
en muttaki kiflinin kalbi üzere olsan›z, bana bir faydas› olmay›p, mülkümde de bir fley artmaz. Ey
kulum, evveliniz ve ahiriniz, insanlar›n›z ve cinleriniz, en günahkâr kiflinin kalbi üzere olsan›z
benim mülkümden hiç bir fley eksilmez. Yine; Allah te’ala ey kulum bahs etdi¤imiz sizin ‘amelle-
rinizdir. Ben onlar› say›yorum, sonra onlar› size veririm. Kim bir hay›r bulursa Allah’a hamd et-
sin. Gayrini bulursa yaln›z kendi nefsini k›nas›n” Ebi Zer rad›yallahu ‘anhdan Müslim’in rivâye-
tidir.
148 Muhakkak insan›n kendi amellerine göre haflr olunaca¤› hakk›ndaki bölümdür.
149 K›zg›n, k›z›flm›fl.
150 Sokaklar-Çarfl›lar.
151 Kusursuz.
152 Uzak.
153 Burada Sure-i Neb’e 18. Âyete iflaret olunmaktad›r. Bölük bölük geleceksiniz ma’nas›nad›r.
154 Sure-i Neb’e 18. Âyet meali: “Sur ‘a üfürülece¤i o (k›yamet) gün, bölük bölük geleceksiniz”
155 Rivâyet olunur ki, bu husus Hazret-i Peygamber sallallahu ‘aleyhi veselleme soruldu. Resillul-
lah sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu ki, “Benim ümmetim on s›n›f üzere haflr olunacakt›r. Ba-
z›lar› maymunlar, baz›lar› domuzlar suretinde ve baz›lar› ters yaz olacakd›r. fiöyle ki, Ayaklar›
yüzleri üzerinde olarak sürüklenirler. Baz›lar› Kör, baz›lar› sa¤›r ve dilsizdirler. Baz›lar› dilleri gö-
¤üsleri üzerine sarkm›fl oldu¤u halde dillerini çi¤nerler. A¤›zlanandan irin akar ve herkes onlar-
dan nefret edip onlar› pis ve necis addederler. Baz›lar›n›n elleri ve ayaklan kesilmifldir. Baz›lar›
ateflden dallar üzerine as›lm›fllard›r. Baz›lar› leflten beter pis kokar. Baz›lar› katranla boyanm›fl
cübbelerini derilerine yap›flm›fl olarak giyerler. Maymun suretinde olanlar, ko¤uculuk yapan ve
yalan söyleyenlerdir. Domuz suretinde olanlar, haram mal yiyenlerdir. Ters yüz olanlar, faiz yi-
yenlerdir. Kör olanlar, hükmünde zulüm yapanlard›r. Sa¤›r ve dilsizler kendi amellerini ifllerini
be¤enip gururlananlard›r. Dillerini çi¤neyenler ise, sözleri ifllerine muhalif olan ‘ulema ile vaizler
ve k›ssac›lard›r. Elleri ayaklar› kesik olanlar, komflular›na eziyet verenlerdir. Ateflden dallar üze-
rine as›lm›fllar, halk› sultanlara (amirlere) ihbar ve flikâyet eden jumalcilerdir. Çok pis ve leflden
beter kokanlar ise, flehvet ve lezzetlerine tabi olup mallar›ndan Allah Te’ala’n›n hakk› olan zekâ-
t› men’ edenler ve vermeyenlerdir. Katrandan cübbeleri giyenler, kibir, gurur ve ‘ u c u b
ehli olanlard›r.
156 Gelir.
157 Domuz.
158 Afla¤›, alt
159 As›m›fl, idam edilmifl. 
160 Pis kokan.
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161 ‹ftira eden, Karalayan.
162 Kovuculuk yapan.
163 Yasak, Kanunsuz.
164 Haddini aflmak. 
165 Sa¤›r.
166 Dilsiz.
167 Sözleri
168 Komflular›na eziyet veren
169 Gammazlama, Jurnalleme
170 Atefl kökü, atefl kütü¤ü.
171 Ceset, lefl.
172 Övgü.
173 ‹ç.
174 Deri, d›fl.
175 Mümkün. Caizdir.
176 ‹lerleme. 
177 Esinti, Rüzgâr.
178 Koku
179 Gül bahçesi
180 Öz, as›l, en güzel k›s›m.
181 Yine bir Hadis-i Kudside Allah Te’ala buyurur: “Benim kulum ben onu sevinceye kadar, dur-
madan nafilelerle bana yaklafl›r. Nihâyet ben onu sevince, onun gözü ve kula¤› ben olurum”
182 Hazret-i Ömer ‘in o¤lu Allah Te’ala her ikisinden de raz› olsun, buyurdu:”Hazret-i Peygambe-
re sallallahu ‘aleyhi vesellem Allahü Te’ala ne yerdedir ve ne de göktedir denildi¤inde Peygambe-
rimiz sallallahu ‘aleyhi vesellem mü ‘min kullar›n›n kalbindedir” buyurdu. Ve Hadis-i Kudside:
Ben arza ve semaya s›¤mam. Ancak takva ve vera’ sôhibi temiz kulum un kalbine s›¤ar›m”
183 Süpürge.
184 Nebi sallallahu ‘aleyhi vesellem efendimiz “ezkar›n en hay›rl›s› lâ ilâhe illallah diye flehadete-
dir” buyurdu.
185 Hazret-i Resul sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu: “Ebu Hureyre senin yapt›¤›n her iyilik k›-
yamet gününde tart›l›r. Ancak flehadet kelimesi olan Lailaheillallah müstesnad›r. Hiç bir mizana
konulmaz. Zira kelime-i flahadet, bunu s›dk ile söyleyenin mizan›n›n bir kefesine konulsa ve ye-
di kat göklerle yerler içindekilerle beraber öbür kefeye konsa lailaheillallah daha a¤›r gelir”
186 En güçlü.
187 “Nebi sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu: “islam befl fley üzerine bina k›l›nd›. Birincisi en lâ-
ilâhe illallah diye flahadet etmekdir.”
188 Sure-i Enfal 41. âyetin bir k›sm› olup meali: “Iyi biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdi¤iniz her
hangi bir fleyin muhakkak beflde biri Allah›n” 
189 Ganimetler.
190 Son derece, pek ziyade.
191 Yaral›lar.
192 Beflte birler. Yani ¤animetin beflte dördü.
193 Vesveseciler.
194 Sevkeden.
195 Uzakt›r.
196 ‹nsanlardan Allaha en yak›n ve sevgili olan adil sultand›r. Allaha en uzak ve kendisi-
ne en çok b››¤z edilen de zalim sultand›r.
197 Sure-i Nisa 1. âyetin bir k›sm› olup meali: “Sizleri bir tek candan yaratan, o candan da eflini
halkeden ve ikisinden birçok erkek ve kad›n “
198 Rahat, Huzur içinde.
199 Fazla, pek ziyade.
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200 Sure-i ‹brahim 7. âyet’in bir k›sm› olup, meali: “Andolsun e¤er flükrederseniz nimetinizi artt›r›r›m. “
201 Zaman
202 A¤aç.
203 “Direkler üzerine yap›lm›fl yüksek binalar›n sahibi” demekdir. Kur ‘ân-› Kerim’de Sure-i Fecr 7.
âyetde buna iflaret vard›r.
204 Kötü.
205 Araflt›rmak, Soruflturmak.
206 Taraf tutmak.
207 Kanunlar›n›zda ve hükümlerinizde adil olunuz.
208 Sure-i Maide 8. âyetin bir k›sm› olup meali: “Adil olun ki, takvaya daha yak›nd›r” .
209 Hazret-i Nebi sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu: “Padiflah›n bir gün adaletli davranmas›, yet-
mifl sene ibadetden daha hay›rl›d›r. Hazreti peygamber sallallahu ‘aleyhi vesellem benim can›m
yed-i kudretinde 01/ Allah ‘a yemin ederim ki, adil olan sultan›n ameli bütün tebaas›n›n ameli gi-
bi göklere yükselir”
210 Lay›k, uygun.
211 Vakit kayb›.
212 Resulullah sallallahu ‘aleyhi vesellem. “ya Rabbi faydas›z ilimden sana s›¤›n›r›m “ buyurdu.
213 Kiriflsiz bir yay. Çat›s›z. 
214 Büyülenmifl.
215 Kand›r›lm›fl, ma¤dur.
216 Peygamberimiz sallallahu ‘aleyhi vesellem “kim bildi¤i ile amel eder Allah bilmedi¤i-
ni ona ö¤retir” buyurmufllard›r.
217 Peygamberimiz sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu ki; “Hem zahirî hem de bat›nî ma’nas› ol-
mayan hiç bir âyet nazil olmam›fld›r”
218 Öz, ak›l, konunun esprisini kavrama.
219 Eflsiz. 
220 Mürid, ulemaya göre iradesi oland›r. Sofiye indinde ise iradesi olmay› kimsedir. Hazret-i Ba-
yezid Bestami’ye k››ddise s›rruh “sen ne istiyorsa denildik de, buyurdu ki, benim iradem irade
etmemekdir”
221 Sofiye taifesinin seyyidi Hazret-i Cüneyd Ba¤dadi “mu’teber olan hm de¤il içten ve kalben yan-
makd›r”
222 Yap›flmak, sar›lmak.
223 Çad›rlar onlar›n çad›rlar› gibidir. Kabilenin kad›nlar›n› görüyorum kad›nlar de¤il.
224 Çad›r.
225 Y›lan.
226 Resulullah sallallahu ‘aleyhi vesellem buyurdu: “‹nsanlar›n en flerlisi k›yamet koptu-
¤unda hayatda olanlard›r”
227 Zan, kayg›
228 ‹bn-i Mes’ud rad›yallahu anhdan rivâyet olundu; “Hazret-i Peygamber bir çizgi çizdi ve bu re-
flad yoludur, buyurdu. Sonra o çizginin sa¤›n soluna birçok çizgiler çizdikten sonra buyurdu ki,
bunlar›n her birin üzerinde bir fleytan vard›r, o yola davet eder. Sonra Hazret-i Allah kavlini oku-
du ve iflte bu benim yolumdur, ona tabi’ olunuz buyurdu”
229 Yaz›, hat, çizgi.
230 Yan›lmas›na sebeb olan.
231 Hazret-i ‘Ali. kerremallahu vecheh buyurdu: “Halk üzerine bütün yollar kapal›d›r, yaln›z ve
yaln›z Hazret-i Peygamber sallallahu ‘aleyhi vesellemin izine tabi’ olanlar müstesnad›r.”
232 Sure-i Al-i ‹mran 31. Âyetin bir k›sm› olup meali: “Resulüm, Habibim ki, e¤er Allah› seviyor-
san›z hemen bana tabi’ olunuz ki, Allah da sizi sevsin”
233 Sure-i Kalem 4. âyete iflaret etmektedir.
234 Sure-i Ahzab 21. âyetin bir k›sm› olup meali: “Allah› arzulayanla Allah›n Resulünde sizin için
pek güzel örnek vard›r”
235 Nimetler mekân›.
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236 Buhari Hiflam o¤lu Abdullah’tan rivâyet etdi. Hiflam o¤lu Abdullah rad›yallahu anh buyurdu:
“Biz Hazret-i Peygamber sallallahu ‘aleyhi vesellem ile beraber iken, Resüllullah sallallahu ‘aley-
hi vesellem Hazreti Ömer ‘in rad›yallahu anh elini tutunca, Hazret-i Ömer rad›yallahu anh, : Re-
sulullah nefsim hariç bana her fleyden daha sevimlisiniz dedi. Hazreti Peygamber sallallahu ‘aley-
hi vesellem, hay›r, nefsim yed-i kudretinde ol. Allah ‘a yemin ederim ki, beni nefsinden de çok
sevmelisin. Hazret-i Ömer rad›yallahu anh Allah ‘a yemin ederim ki, zat-› âlinizi flimdi nefsimden
de çok sevdim, dedi¤inde Hazret-i Peygamber sallallahu ‘aleyhi vesellem flimdi iman›n kâmil ol-
du, buyurdu”
237 fiimdi.
238 Daha sevimli.
239 Renklendirme.
240 Engel olmas›n.
241 ‹nsan,insanla alakal› olan fleyler.
242 Sarhofl
243 Sohbet yeri, muhabbet meclisi
244 ‹lahi alem.
245 Parlama, ayd›nlanma.
246 Prangalar, zincirler.
247 Serbest, özgür.
248 S›¤›nma.
249 R›z›k, g›da, az›k.
250 Kurtulufl.
251 Ulafl›rma usulü, tarz›.
252 “Gayn” kelimesinin noktas› giderse “ayn” olur. “Ayn” lugatta eflyan›n hakikati ma’nas›na da
gelmektedir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî
Külliyesi cümle kap›s›  



Azîz Mahmud Hüdayi ve
Zühdî Halk Edebiyat›

P R O F . D R . F ‹ K R E T  T Ü R K M E N
Ege Üniversitesi, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Enstitüsü Müdürü 

Seyyit Mahmud Efendi 1543 y›l›nda Sivrihisar’da do¤mufltur. ‹lk tahsilini de
orada gördü¤ü, daha sonra Nâs›r-zâde’nin maiyetine girerek ilme yöneldi¤i an-
lafl›lmaktad›r. 
Nâs›r-zâde ile birlikte Edirne’ye gelen Seyit Mahmud Efendi daha sonra onunla
birlikte M›s›r ve fiam kad›l›klar›nda nâib olmufltur.1

1573’te Bursa’daki Ferhadiye Medresesine Müderris ve Câmi-i Atik Mahkemesi-
ne nâib tayin edilir. Verdi¤i bir hüküm sonunda gördü¤ü korkunç bir rüya yü-
zünden, mal›n› mülkünü b›rak›p, Kaygan Câmi’inde vaazlar›n› dinledi¤i fieyh
Üftade’ye ba¤lan›r. 
Hüdâyî’nin hayat›nda Üftade’nin çok etkisi olmufltur. Üzerinde durmak istedi-
¤imiz “Zihdî edebiyat” daha do¤rusu Zühdî halk edebiyat›, Üftade taraf›ndan
kurulmufl, Hüdâyî  taraf›ndan da olgunlaflt›r›lm›flt›r. 
Yunus Emre’den itibaren XVI. yüzy›la kadar yo¤un bir flekilde edebiyat›m›z› et-
kileyen tasavvuf  anlay›fl›, Anadolu’da kurdu¤u tekkeler ve zaviyelerle çok kuv-
vetli bir etki yaratm›fl, Anadolu ve Balkanlar›n müslümanlaflmas›nda ve türklefl-
mesinde önemli rol oynam›flt›r. 
Mo¤ol istilas› ile Türkistan’dan Anadolu’ya gelen sufilerin, Orta Asya kaynakl›
tarikatlar kurmalar›, bu zümrenin k›sa bir sürede halk ve hükümdar nezdinde
büyük itibar kazanmalar›na sebep olur. 
Anadolu’nun çeflitli bölgelerinde, Mevlana Celaleddin-i Rumî, Sadreddin Kone-
vî, Fahreddin Irakî gibi büyük mutasavv›flar›n yaratt›¤› manevî nüfuz, özellikle
Vahdet-i Vücud esas›na dayanan anlay›fl, güçlü bir sanat ortam› da oluflturmufl-
tur. Mûsikiden fliire ve raksa kadar geniflleyen bu sanat yelpazesi Ahilik gibi sos-
yal ve ekonomik boyut da kazan›p toplumda tam bir hakimiyet kurmufltur. 
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Osmanl› Devleti’nin kurulufl y›llar›nda bu zümrelerin ne kadar etkili olduklar›,
hem halk›n hem de hükümdarlar›n ve devlet büyüklerinin bu tarikatlara nas›l
meyil gösterdiklerini devrin bütün kaynaklar›nda görmek mümkündür.2

Tasavvufi düflüncenin Yunus Emre’den sonra ayn› vadide ve ayn› anlay›flla 16.
yüzy›la kadar edebiyat›m›z› tam bir hakimiyet alt›na ald›¤›n› söyleyebiliriz. Ta-
savvufî halk edebiyat›m›z›n derin, aflka dayal› ve esrarl› güzelli¤i, Üftade’nin ge-
tirdi¤i yar› ayd›nl›k, hüzünlü, ac› flikâyetlerle dolu, hayk›r›fll› ve imdatl›-medet-
li yeni bir anlay›fl ve vadiye yönelir. Bu vadide Üftade’nin çal›flmalar›, hedefe
ulaflmaya yetmemifltir. Zira Üftade’nin flairlik kabiliyeti, tasavvufî bilgisi kadar
güçlü de¤ildir. Bu yüzden zühde dayal› Orta Asya’daki Ahmed Yesevi ekolünü
hat›rlatan ve tekrardan zevk alan söyleyifl, Üftade ile bafllam›fl, ancak bu söyle-
yifli kendisinden sonra gelecek ortamlara aktarma iflini ve bu anlay›fl›n olgunlafl-
mas›n› Hüdâyî tamamlam›flt›r. Asl›nda Üftade ve Hüdâyî, kendilerinden önce
yaflam›fl bütün mutassav›f flairlerin söylediklerini tekrar etmifllerdir. M. Halit
Bayr›’n›n “Üftade” adl› makalesinde verdi¤i örneklerde bu anlay›fl aç›k olarak
görülmektedir. 

Derdim derman› sensin yüce sultan›m medet!
Can›m›n canan› sensin yüce sultan›m medet!

Derdmend Üftade’nin budur murad› daima,
Hep cemalin görmek ister yüce sultan›m medet!3

Bir baflka fliirinde Üftade, 

N’oldun inlersin gönül, asl›n› m› yad eyledin
Ayr›l›¤›n fikredip dert ile feryad eyledin.
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fleklinde feryat eder. Bu feryatlar günahkâr olma korkusunu aç›k olarak ifade et-
mektedir. Endifle, fler’i emirleri yerine getirememe korkusu, yalvar›p yakarma
Üftade’de marazi bir s›n›rda dolafl›r. 
Hüdâyî’de edebî yetenek daha fazlad›r. O fleyhinin yolunu devam ettirmekle bir-
likte vahdet-i vücût görüflünü de ifllemeye devam eder. 

Ezelden aflk ile bir yâne geldik,
Hakikat flem’ine pervâne geldik,
Tenezzül eyleyip vahdet ilinde
Bu kesret âlemin seyrâne geldik.

diyebilmektedir.4

Hüdâyî, Naz›r-zâde’nin yan›nda Edirne’den M›s›r’a gider. Onun yan›nda tasv-
vufla ilk ciddi temaslar› bafllar. Kendisi de fieyh Kerimüddin Halvetî’nin irflad›y-
la muhtelif fikirlerle, (özellikle de Kadiriyye, fiaziliyye ve Bedeviyye gibi), tan›-
fl›r. fiam’a geldi¤inde art›k yeni mesle¤ine haz›rlanm›fl haldedir.5

1576’da Bursa Ferhadiye medresesine müderris tayin edilir. Böylece Anadolu’ya
tekrar dönen Hüdâyî bir taraftan da Eski Cami’de vaizlik eder. Üftade’ye intisa-
b› da bu y›llarda olur. Üftade’ye intisab› s›ras›nda otuzalt› yafl›nda oldu¤u ve üç
y›l tam bir inziva hayat› yaflay›p tam bir nefis terbiyesinden geçti¤i anlafl›lmak-
tad›r. Bu geçifl tamamland›ktan sonra fleyhi, onu do¤um yeri olan Sivrihisar’a
göndermifl, ancak orada bir y›l kalabilmifl ve  fleyhini görmek için tekrar Bur-
sa’ya gelmifl, bir ay sonra da fleyhi Üftade vefat etmifltir. Bu olaydan sonra Hü-
dâyî, Üsküdar’a gelir. Uzun say›labilecek bir süre tekke ile u¤rafl›r. Kendi yap-
t›rd›¤› cami ve tekkede hatiplik yapar. Bu arada Fatih Camii, Mihrimah Ca-
mii’nde ve Sultan Ahmed Camii’nde vaazlar verir. 
Hüdâyî’nin yaflay›fl›n›n pürüzsüz ve düzenli oldu¤una dair bilgiler bütün kay-
naklarda ortak görüfltür. Hayat› tan›m›fl ve prensiplerini koymufltur. 
M. Halit Bayr›’n›n ifadesiyle; “Onun yaflay›fl› k›vr›ks›z bir do¤rudur.” O bunu
safha safha ezber bildi¤i bir kitab› okur gibi, hiç flafl›rmaks›z›n kolayl›kla takip
etmifl ve öylece tamamlam›flt›r.6

Hüdâyî, Üftade’nin kuru ve acemi fliirini alm›fl, Anadolu tasavvufunu Orta As-
ya’ya Ahmed Yesevî’nin hikmetlerindeki d›fl özelliklere ba¤lam›flt›r. Anadolu’da
olgunlaflan tasavvuf anlay›fl›ndaki hoflgörü, genifllik ve derinlik yerini fler’i  yö-
nün a¤›r bast›¤›, zühdî bir anlay›fla b›rakm›fl›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda “Zühdî
halk edebiyat›”n›n kurucusu olarak Üftade’yi görebiliriz. Fakat, onu tamamla-
yan ve bu edebiyata estetik boyut kazand›ran Hüdâyî’dir. 
Hüdâyî’nin felsefesindeki Ahmed Yesevî edas›, fliirlerinin hemen hemen hep-
sinde dikkati çeker. Halk›, fleriat halk›nda bilgilendirmek, uyarmak ve do¤ru yo-
lu göstermek için hikmetli söz söylemek Yesevî’nin amac›d›r. Hüdâyî de fleriat-
la u¤raflan bilginlerin kervan›na kat›lm›fl gibidir. Onun fliirlerinin ‹lahiyat-› Hü-
dâyî adl› kitapta toplayanlar, onun estetik yönünden çok, bilimsel ve pedagojik
yönüne a¤›rl›k verdi¤ini iflaret etmek istemifl olmal›d›rlar. 
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Hüdâyî, vahdet-i vücut anlay›fl›na tam olarak ba¤l›d›r. Aynen di¤er mutasavv›f-
larda oldu¤u gibi, kainat› ayna mertebesinde görme, onda da vard›r. Mesela,
Cemâline edûp, insan› mirat,
Kemâl-i hüsnünü seyrân eden dost.7

derken, baflka bir yerde;

Ne sand›n sen, alan Hak’t›r, veren Hak,
‹fliten, söyleyen Hak’t›r, gören Hak,

diyebilir. Baflka bir fliirinde de;

Tâat ü uzlet bizde yok,
Celvet ü halvet bizde yok,
fievk ü muhabbet bizde yok,
Nic’olur bizim halimiz.8

diyecektir. Bu ruh dalgalanmalar› içinde; bir taraftan her fley Hakt›r derken ve
fâilin de Hak oldu¤unu söylerken, di¤er taraftan gönül evini boflaltamad›¤›ndan,
celvetsizlik ve halvetsizlikten flikâyet edecektir. Bu duygu,  onda korku yarata-
cak ve sürekli Hak’tan imdat isteyecektir. Halka fayda sa¤lamayan maddî ve ma-
nevî ilimlerin k›ymeti olmad›¤›n› söyleyecektir. 
Hüdâyî, seferlere kat›l›r, savafla girer, hatta devlet ifllerine kar›fl›r. Anadolu mu-
tasavv›flar›nda ve fliirlerinde rastlamad›¤›m›z bu durum, Hüdâyî’deki Bayramî-
lik  tesirinin görüntüsü olmal›d›r. Zirâ Bayramîler, hayat›n ve cemiyetin içinde-
dirler. Onlarda uzlet yerine celvet hakimdir. “Çamafl›r savt›” sanki dinî bir ayin
de¤il de bir imecedir. Celvetîlik de zaten onun bir koludur. Ancak, Hüdâyî’nin
tesirlerinin devaml› olmas›, onun fikrinin yan› s›ra yaflad›¤› hayat ve çok yönlü
kiflili¤i ile ilgilidir. Düflüncelerini anlatmak için musikîden de faydalanmas›
onun etkisini art›ran önemli bir baflka sebeptir. Dîvân›ndaki 230 ilahiden 77’si
bestelenmifl olmas› da hatta baz› dörtlüklerin ayr› ayr› defalarca bestelenmifl ol-
mas› da musikînin gücünden faydalanman›n boyutunu göstermektedir. 
Ahmed Yesevî’nin halk› uyand›rma amac› Hüdâyî’de de vard›r demifltik. Böyle-
ce ahlakç›l›k ve züht anlay›fl›n›n, Orta Asya’daki dar görünen felsefesi, Anado-
lu’da yeni flartlarda k›smen de¤iflmifl ve genifllemifltir. Ancak yine de imdatl›,
medetli ve biraz asabî görüntülü yeni bir edebî ekol ortaya ç›kar. Ç›k›fl noktas›n-
da ayn› olmas›na ra¤men Yunus ve takipçilerinin yolu ile Hüdâyî’nin yolu, de-
rinlik ve söyleyifl bak›m›ndan oldukça farkl›d›r. Hüdâyî’nin fliirleri için, tasav-
vuf hisleri yerine dua demek daha do¤rudur diyenler ç›km›flt›r.9 Elbette ki söy-
leyifl bak›m›ndan da karfl›laflt›r›lamayacak farkl›l›klar vard›r.
Hüdâyî’nin fliirleri bafllang›çta Yunus’la, daha sonralar› Ahmed Yesevî’yle örtü-
flür diyebiliriz. 
Hüdâyî’de san’at merak› yerine didaktik amaç vard›r. fiiirlerinde de flekil bak›-
m›ndan itina görülmez. Hatta estetik yönden bafllang›çta söyledi¤i fliirlerle, ol-
gunluk dönemindeki söyledikleri aras›nda bir ilerleme de fark edilmez. fiiirle-
rinde inand›klar›n› halka yaymaktan baflka amac› yokmufl hissi vard›r. Vezin ve
kafiye bak›m›ndan da ayn› tavr› devam ettirir. Kafiyeler zay›ft›r. Ancak, söyledi-
¤i sözlerin birer sehl-i mümtenî oldu¤unu, kolay gibi görünen sözleri söyleme-
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nin, zannedildi¤inin aksine çok zor oldu¤unu fark ederiz. 

Çünkü murad›m›z sensin
Gayr›n sevdas›n› kald›r
Pak eyle gönül hanesin
Kendi aflk›nla doldur

(…)

‹ster seni can›m veli
Neylesün eriflmez eli
El san›r afl›k› deli
Kimse bilmez bu ne haldir.10

gibi fliirlerdeki söyleyifl kolayl›¤› Yunus’u hat›rlat›r. Ancak, Hüdâyî’yi Yunus’la
de¤il, Ahmed Yesevî ile birlefltirmek aflktan çok zühdde aramak daha do¤ru olur
düflüncesindeyim. Yesevî tarz›ndaki ahlakç›l›k ve didaktik anlay›fl›n› d›fl›nda
aflk›n yorumunda da ayr› bir vadi söz konusudur. 
Aflk, yüce ve ulafl›lmas› gereken bir amaç olarak de¤il, cehennem korkusunun
do¤urdu¤u bir ibadet gibi alg›lan›r. Bu anlay›flta ilahi aflk kulun tabiî vazifesidir.
Hak yoluna durmak, Allah’a yalvarmak, telkinde bulunmak temel telakkidir. 
Ahmed Yesevî ile Hüdâyî aras›ndaki bu ortak dünya ve ahiret görüflü, zaman›n
ayn› olmay›fl› farkl›l›¤›n› da içinde bar›nd›r›r. Art›k ne sosyal çevre, ne ‹slam
hakk›ndaki bilgiler ayn›d›r. Ahmed Yesevî’nin üstlendi¤i içtimai fonksiyonu da
Hüdâyî yerine getiremez. O, ancak, Anadolu tasavvufî halk fliirini, tasavvufun
“Vahdet-i vücut” görüflünün yan›nda zühdî görüflü de getirerek, yeni bir vadiye
sokar. Zühdî halk edebiyat› dedi¤imiz yeni bir cereyan do¤ar. Anadolu halk fli-
iri geriye döner ve tekrar Ahmed Yesevî ile birleflir. 
Üftade’nin;

(…)

Fakat, odu ile ci¤er pûryan olup yand› tamam.
Yanmaya kalmad› takat, yüce sultan›m medet!
Enbiyan›n gurbetine, evliyan›n hürmetine
Cümle âfl›klar dilinden yüce sultan›m medet!11

fliiri ile Hüdâyî’nin;

(…)

Ey gönüller derdine derman eden,
Bir unulmaz derde düfltüm ben medet!

(…)

Tafl› gevher, topra¤› insan eden
Zerreyi gün, katreyi umman eden,
Ey kamu müflkilleri asan eden,
Bir unulmaz derde düfltüm ben medet!
fliirindeki fikirler ve söyleyifl özellikleri Ahmed Yesevî’nin,
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(…)

Gece gündüz a¤lad›m, hiç durmadan,
Dilden Allah yâd›n diyip yorulmadan,
Gözden yafl› akmaz asla ba¤r› yanmadan,
Yafl›n› al›p flâhit k›l›p yürür olur.12

(…)

Çok a¤lay›p çok inle ki rahm› gelsin
Yol flafl›rsam, rahm› gelip yola salsam
Hizmet k›l ki, pîr-i mugan elinden tutsun,
Hizmet k›lam murad›na yeter dostlar.13

fliirlerindeki didaktik eda ile yalvarma, yakarma, Üftade ve Hüdâyî’nin fliirleri
ile paralellik göstermektedir. 
Sonuçta, Hüdâyî, flair olarak en coflkun demlerinde bile, fliiriyetten çok, tasav-
vufî halk edebiyat›n› zühdî yöne çeviren, böylece lâ-dinî ya da din d›fl› konula-
r›n da ifllenmesine imkan veren bir yenilik getirmifltir. Tasavvufun (vahdet-i vü-
cud) d›fl›nda da konular›n ifllenebilece¤ini Hüdâyî gösterebilmifltir. Elbette 17.
yüzy›l gibi zirve halk flairlerini yetifltiren, din d›fl› ak›m›n güçlenmesinde baflka
sebepler de vard›r. Ancak bu sebepler içinde Hüdâyî’nin rolünü unutmamak,
hatta çok daha derinli¤ine incelemek gerekir. Günümüze kadar gelen bütün halk
flairlerinde Hüdâyî’nin açt›¤› yolun rolü oldu¤unu söylersek abartm›fl olmay›z
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Türk fiiirinde Kufl ‹maj›n›n 
Zamana Ba¤l› Unsurlar 
Ba¤lam›nda Kullan›l›fl› ve 
Azîz Mahmud Hüdâyî

P R O F . D R . C E M Â L  K U R N A Z
Gazi Üniversitesi, E¤itim Fakültesi 

Zaman kavram›, tasavvuf ve felsefenin ana konular›ndan birisidir. Mutasavv›f
flairlerin “dem bu demdir” söyleyifli yayg›nd›r. Söz gelimi Hayâlî Bey (ö.1557),
ibn-i vakt olanlar›n yar›n endiflesinden kurtulduklar›n› belirtir.1 Niyâzî-i M›srî
(ö.1694) de, hakikat güneflinin “ân-› dâim” oldu¤unu söyler.2 Bergson’un etkisiy-
le zaman konusuyla yak›ndan ilgilenen Ahmet Hamdi Tanp›nar (1901-1962), flu
fliirinde mutasavv›flar›n zaman görüflüne yaklafl›r:

Ne içindeyim zaman›n
Ne de büsbütün d›fl›nda
Genifl yekpâre bir ân›n
Parçalanmaz ak›fl›nda3

Baflka mutasavv›flarda oldu¤u gibi, Azîz Mahmud Hüdâyî (1543-1628)’nin fliir-
lerinde de, “zaman” kavram› özel bir yere sahiptir. O, h›zla ak›p giden zaman›
“kufl” imaj›yla anlat›r. Onun, Tanp›nar’a “hiçbir hikmetin teselli edemeyece¤i
bir hüzün” veren flu m›sralar›,4 bu konuda ilk hat›ra gelenlerdir: 

Günler gelip geçmektedir 
Kufllar gibi uçmaktad›r 
Ehl-i fesâd›n yeri nâr 
Ehl-i salâh uçmaktad›r5
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Levni’den bir minyatür



Bu m›sralarda sanki bir sevinç hali var. fiiiriyete hiç de uygun düflmeyen k›lç›k-
l› ç sesi bile, l ve r seslerinin, insan›n içine ferahl›k dolduran aliterasyonu için-
de kayboluyor. 
Eski Türkçe’de cennet anlam›na gelen “uçmak” kelimesi, ruhun ölümden sonra
kafesinden kurtulan bir kufl gibi bedenden ç›karak gökler kat›nda oldu¤u var sa-
y›lan cennete gidece¤i tasavvurunu do¤urmufltur.6 Âfl›k Veysel (1894-1973)’in
“Can kafesten durmaz uçar” ve “Can kafesten kurtulacak”7 m›sralar›nda da yer
alan bu kufl imaj›,8 Yunus Emre (1240/41-1320/21) ça¤›ndan beri bilinmektedir:

Benüm cânum bir kufl durur gevdem anun kafesidür
Dostdan haber gelice¤iz bir gün uçar kuflum benüm9

‹flbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur
Bir gün ola ç›ka gide kafesden kufl uçm›fl gibi10

Onun takipçilerinden olan Âfl›k Yûnus (1438-39) da ayn› imaj› tekrarlar:

fiükr ü minnet ol Allah’a gönlümüzi flâd eyledi
Kafesdeki kuflça cânum kaygudan âzâd eyledi11

Hüdâyî de, “Gel Hakk’a pervâz edelim”12 derken benzer bir söyleyifl içindedir.
Bu münasebetle, “uçmak” kelimesi, beraberinde daima bir “kufl” imaj›n› ça¤r›fl-
t›r›r. Bu imaj, a¤›rl›klar›ndan kurtulmay›, hafifli¤i, ferahl›¤›, sevinci, özgürlü¤ü,
h›z› ve hareketlili¤i anlat›r. Hüdâyî, h›zla geçip giden zaman› kufla benzetir. O,
bu buluflunu bir baflka fliirinde tekrarlar:

Ömür benzer uçar kufl sâyesine 
Uçar kufl gölgesi bir ân e¤lenmez13

Yunus Emre ve Âfl›k Yûnus da ömrü kufla benzetmifllerdir:

‹y benüm ömrüm kufl› kanda varas›n bir gün
Ecel avlayup yudar ele giresin bir gün14

Uçmadan ömrün kufl›
Tevbeye gel tevbeye15

Aklar kom›fllar bafl›na
Yafl› kar›flmaz yafl›na 

Sordum flol ömrüm kufl›na
Hûriler indi sohbete16

Modern fliirimizin öncülerinden olan Ahmet Haflim (1885-1933)’de kufllar›n
özel bir yeri vard›r. Onun, “Bir Günün Sonunda Arzu” fliirinde kufllar, her ak-
flam ömrün tekrar›n› yeniden ilan ederler. Sabah-akflam hareket halindeki kufl-
lar, flaire zaman›n geçmekte oluflunu hat›rlat›r:

Alt›n kulelerden yine kufllar 
Tekrar›n› ömrün eder ilan 
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Kufllar m›d›r onlar ki her akflam 
Âlemlerimizden sefer eyler17

Hüdâyî’nin fliirlerinde Tanp›nar’›n dikkatini çeken bu imaj,18 onun fliirlerine
belki de bu yolla girmifl olabilir. O, afla¤›daki fliirinde, olufl halindeki dinamik
zaman›, avuçlar›nda ç›rp›nan bir yavru kufl fleklinde düflünür:

Ben zaman› gördüm,
Devrilmifl sütunlar› aras›ndan
Çok eski bir saray›n
Aln›nda mor salk›mlar vard›
Ve ilâhlar kadar güzeldi.
Uçmak için kanatlanmay› bekleyen
Yavru kufl gibi do¤du¤u kayada
Ben zaman› gördüm
Ç›rp›n›rken avuçlar›mda.19

Onun, “Bursa’da Zaman” isimli meflhur fliirinde de zaman kavram› kufl imaj›yla
birleflir:

Ifl›ktan ve kanat flak›rt›s›ndan
Billûr bir âvize Bursa’da zaman.20

Zaman, birçok fliirde ele avuca s›¤mayan soyut, seyyal bir kavram oluflu, h›zla
ak›fl› yönünden suya, rüzgâra ve kufla benzetilir. Necip Faz›l K›sakürek (1905-
1983), zaman› sorgulad›¤› fliirinde, onu su ve kufl imajlar›yla iliflkilendirir:

Nedir zaman nedir
Bir su mu, bir kufl mu?21

Hüdâyî’nin söz konusu fliirinde yer alan kafiye kelimeleri (“uçmak” ve “geç-
mek”), benzer imajlar›n yer ald›¤› fliirlerde daima birlikte hat›rlan›r.22 Onun flu
m›sralar›nda da oldu¤u gibi:

Dosttan yana kanat bulup uçal›m
A¤ u karaya bakmay›p geçelim23

Sabahattin Ali (1907-1948)’nin 1931’de yazd›¤› “Hapishane fiark›s›-3” bafll›kl› fli-
irinde, hapishanede geçmeyen günler, özgürlü¤ü ça¤r›flt›ran kufllardan uzak olu-
flun kötümserli¤i ile anlat›r. Hüdâyî’nin fliirindeki sevinç ve ferahl›k hissi veren
ritmik söyleyiflin aksine, burada insan›n içine kasvet dolduran bir duygu hali var-
d›r. Birincisinde dünya hapishanesinden kurtuluflun yaklaflmas›ndan do¤an se-
vinç, ikincisinde hapishane hayat›n›n do¤urdu¤u ümitsizlik söz konusudur:

Burda çiçekler açm›yor,
Kufllar süzülüp uçmuyor,
Y›ld›zlar ›fl›k saçm›yor,
Geçmiyor günler, geçmiyor.24

Nihal Ats›z (1905-1975)’›n, Sabahattin Ali ile benzeflen 31 May›s 1944 tarihli flu
fliiri de benzer kafiyelere yaslan›r. Burada da ayn› ümitsiz ve karamsar ruh hali
söz konusudur:
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Burada günefl açm›yor,
Ümit kuflu uçmuyor;
Yol yok, kervan göçmüyor,
Dakikalar geçmiyor.25

Buraya kadar verdi¤imiz örneklerden anlafl›ld›¤› üzere, Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin ses, ritim ve anlam yönünden Türkçe’nin bir zaferi olarak ortaya koydu-
¤u yal›n m›sralar›, ça¤dafl fliirimizde de yank›s›n› bulmufl; flairler onun imaj›n›,
yine onun kafiye kelimelerine yaslanarak yenilemeyi sürdürmüfllerdir.
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D‹PNOTLAR

1 Tarlan 1945: 126. 
2 Erdo¤an 1998: 152. 
3 Tanp›nar 1989: 19.
4 Tanp›nar, çok be¤endi¤i bu fliirin ilk iki m›sra›n› flu flekilde hat›rlamaktad›r. Bu haliyle, l ve r
seslerinin oluflturdu¤u ritmik yap› daha belirgindir: 
Günler gelip geçmekteler
Kufllar gibi uçmaktalar (1969: 185). 
5 Tezeren 1985: 177. Hüdâyî, baflka bir fliirinde de, h›zla geçmesi yönünden ömrü esen yele ve
akarsuya benzetir: 
Ömür eser yeldir yâhûd akar su 
Sak›n yele suya dayanma¤› ko 
F›rsat elde iken sa’y eyle yâhû 
Bu günler geçer bu devrân e¤lenmez (Tezeren 1985: 68). 
6 So¤dca “ufltmah” kelimesinden dönüfltü¤ü san›lan ve Dîvânü Lûgati’t-türk’te de “uçmak” olarak
geçen kelimenin (Kâflgarl› Mahmud 1992: I/118-119, III/374), bu fleklini ne zaman ald›¤›n› bilmi-
yoruz. Bu flekliyle Yunus Emre’nin fliirlerinde de s›kl›kla kullan›lm›flt›r:
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Âfl›k m› diyem ben ana Tanr›’nun uçma¤›n seve
Uçmak dah› tuza¤›m›fl mü’min cânlar›n tutma¤a

Tutulmad› Yûnus cân› geçdi tamudan uçmakdan
Yola düflüp dosta gider gine asl›n ulaflma¤a

Uçmak uçmak didü¤ün kullarun yiltedü¤ün
Uçma¤un ser-mâyesi bir gönül itmek gerek

Bana uçmak neme gerek hergiz gönlüm ana bakmaz
‹fl bu benüm zâr›l›¤um de¤ül ahi bir bâ¤içün

Uçmak uçma¤um didü¤ün mü’minleri yeltedi¤ü
Bir evile bir kaç hûrî hevesüm yok kuçma¤içün
7 Âfl›k Veysel 2004: 229. 
8 Osman Yüksel Serdengeçti (1917-1983)’nin flu m›sralar›nda da benzer bir tasavvur görülür:
Görece¤in bir bofl kafes,
Ceset kalm›fl, ç›km›fl nefes,
Nerde o can, nerde o ses?
Gelsen de bir, gelmesen de.
Serdengeçti art›k bitti,
Bu ayr›l›k cana yetti,
O bir kufltu uçtu gitti,
Gelsen de bir gelmesen de (Serdengeçti 1995: 125). 
9 Tatc› 2005: 204. 
10 Tatc› 2005: 388. “Can kuflu”yla ilgili di¤er örnekler için bk. Tatc› 2005: 314, 365. 
11 Tatc› 2005a: 203. “Can kuflu”yla ilgili di¤er örnekler için bk. Tatc› 2005a: 56, 92, 112.
12 Tezeren 1985: 99.
13 Tezeren 1985: 68. 
14 Tatc› 2005: 276. .
15 Tatc› 2005a: 142.
16 Tatc› 2005a: 160
17 fierif Hulusi 1967: 101. 
18 bk. 2. dipnot. 
19 Tanp›nar 1989: 73.
20 Tanp›nar 1989: 51.
21 K›sakürek 1981: 207.
22 Sözgelimi, Osman Yüksel Serdengeçti’nin “Hapishanelerde Hülya ve Hayat” bafll›kl› fliirinde,
bu kafiye kelimelerine yaslanan bir söyleyifl dikkati çeker:
Gönül serseri, avare,
Zindana düfltü ne çare, 
Hür göklere da¤›lm›fl
Mor bulutlar pare pare,
Geçip gider, geçip gider…
Akl›m bir fleye tak›l›r,
Kaleler, kuleler y›k›l›r
Garip gönlüm kufllar gibi
Uçup gider, uçup gider… (Serdengeçti 1995: 81). 
23 Tezeren 1985: 96.
24 Sabahattin Ali 1988: 35. 
25 Ats›z 1977: 30.
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fierh-i Na’t-i Hüdâyî
(Kudûmün rahmet ü zevk u safâd›r 
yâ Resulallah)

P R O F . D R . M E H M E T  D E M ‹ R C ‹
Dozuz Eylül Üniversitesi,‹lahiyat Fakültesi

Bilindi¤i gibi “na’t” Hz. Peygamber’in vas›flar› ve onun övgüsü üstüne yaz›lan
fliir demektir. Na’tlerde Hz. Peygamber sevgisi coflup taflar. Bu sevgiye sanat›n
gücü ilâve olunca ortaya bir muhabbet âbidesi ç›kar.1 Bunlar›n ço¤u içten gele-
rek yaz›lm›flt›r. Ayr›ca bir bütünü tamamlamak maksad›yla da yaz›labilir. Bu
bütün “divan”d›r. Bizim fliirimiz dinle yo¤rulmufltur. Bu alanla pek az alâkas›
olanlar bile bir müretteb divan ortaya koymak istedikleri zaman en bafla tevhîd,
münâcât ve na’t örnekleri koymak durumundayd›. Evvelce yazmam›flsa en az›n-
dan dîvan›n ortaya ç›kmas›na yak›n bunlar› tamamlard›. 
Na’tlerde ifllenen bafll›ca konulardan birisi “Nûr-i Muhammedî” veya “Hakîkati
Muhammediye” denen inanç ve kavramd›r. 
Hakîkat-i Muhammediyye veya Nûr-i Muhammedî denen fley bir nur, bir hakî-
kat veya bir öz (cevher) olup Hz. Muhammed (as)’›n mânevi flahsiyetinde sem-
bolleflmektedir. O Âdem’den önce yarat›lm›flt›r. Allah kat›nda en sevgili ve en
de¤erlidir. Baflka varl›klar, nurlar nebîler hep onun hakîkatini tafsîl ve beyân
için var edilmifllerdir. Geçmifl bir nebî veya velî yoktur ki Hz. Muhammed’in nû-
rundan bir iz tafl›mas›n.2

Konumuz olan Hüdai’nin na’tine gelince,

Kudûmün rahmet ü zevk u safâd›r yâ Resulallah

Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resulallah

Nebî idin dahi Âdem dururken mâ ü t›yn içre 

‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallah
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Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufltur

Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâ’d›r yâ Resûlallah

Seninle erdiler zâta dahi envâ’-› lezzâta

‹flin erbâb-› hâcâta atâd›r yâ Resûlallah

Hüdâyî’ye flefaat k›l, e¤er zâhir e¤er bât›n

Kap›na intisâb etmifl gedâd›r yâ Resûlallah3

Dili bugünkü nesil için biraz a¤›rca görünüyorsa da bu fliirin tasavvuf çevrele-
rince çok sevildi¤i anlafl›l›yor. Bizim sanatlar›m›z birbirini tamamlay›c›d›r; flâir
nazmeder, bestekâr onu notalara döker, güzel sesli birisi münferiden veya saz
refakat›nda terennüm etti¤i zaman nûrun alâ nûr olur. Tasavvuf mûsikimizde
bu na’tin cumhur okunuflunda zevkle dinlenen  bir bestesi vard›r.4

Birinci beyit:
Kudûmün rahmet ü zevk u safâd›r yâ Resulallah

(Yâ Resûlallah senin geliflin rahmettir, zevktir ve safâd›r.) Bilindi¤i gibi onun
hakk›nda Kur’ân-› Kerîm’de “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”
(el-Enbiyâ, 21/107) buyrulur. Senin geliflin rahmet oldu¤u gibi, ayn› zamanda
seni seven senin hakîkatini anlayabilenler için bir zevk, mutluluk ve safâ vesi-
lesidir.
Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resulallah

Seninle ezel âflinâs› olanlar, sana olan aflklar› dolay›s›yla bir bak›ma dertliydi-
ler, seni bekliyorlard›. ‹flte senin do¤man, gelmen, ortaya ç›kman onlar›n dertle-
rine devâ oldu. Mehmet Akif’in diliyle söylersek, onun âfl›klar› “Kaç bin senedir
halbuki bekleflmedelerdi”.
‹kinci Beyit:
Nebî idin dahi Âdem dururken mâ ü t›yn içre 

‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallah

(Adem daha su ile çamur aras›nda iken sen nebî idin). Kur’ân-› Kerîm, hadisler
ve geleneksel inanc›m›za göre ilk insan olan Âdem topraktan yarat›lm›flt›r. Râzî
(ö. 606/1209) bu yarad›l›fl keyfiyetini flöyle s›ralar: Toprak, su, çamur, süzme ça-
mur, yap›flkan çamur ve kuru çamur. (Türâb, mâ, t›yn, salsal vb.)5

Yani Âdem’in yarad›l›fl› daha tamamlanmam›flken bile sen nebî idin. Çünkü se-
nin nûrun ilk yarat›lan fleydir. Cenâb-› Hak mahlûkat› yaratmay› murâd etti¤i
vakit en mükemmel insan tipi olarak senin manevi varl›¤›n›, senin nûrunu, se-
nin rûhunu yaratm›flt›r.
Bu konuda hemen hemen ayn› mealde birkaç hadis vard›r. Ebû Hüreyre flöyle
der: “Yâ Resûlallah, sizin için peygamberlik ne zaman sübut buldu (gerçeklefl-
ti)? diye sordular. O da dedi ki: Âdem ruh ile cesed aras›nda iken”.6

Gene Ebu Hüreyre’den: “Nebî (as)’a senin için peygamberlik ne zaman sâbit ol-
du denildi. O da Adem’in yarad›l›fl›yla ona ruh üflenmesi aras›nda, dedi.”7

Ayn› hadis Abdullah b. fiefîk’den ve bir flahs›n ne zaman nebî k›l›nd›n›z, suâli-
ne karfl› peygamberimizin, Adem ruh ile cesed aras›nda iken, cevab›yla nakle-
dilir.8



Kaynaklara göre bu suâli soran sahâbi Meyseretü’l-Fecr’dir ki ilk râvi olarak ken-
disinin yer ald›¤› hadisler de vard›r: “Meyseretü’l-Fecr’den: Yâ Resûlallah, ne
zaman peygamber oldunuz, dedim. Adem ruh ile cesed aras›nda iken, diye ce-
vap verdi.9

Tirmizî flârihleri bu hadîsi aç›klarken Hz. Adem’in rûhuyla cesedinin birleflme-
sinden önce Hz. Muhammed’in nebî oldu¤u fleklinde anlayarak baflka rivâyetle-
re de yer verirler.
‹kinci m›sraa göre de bu vas›flara sahip olan bir nebinin imâm-› enbiyâ” olmas›
tabiîdir.
Üçüncü beyit:
Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufltur
Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâ’d›r yâ Resûlallah

(Kâmiller zümresinin kemâli, onlar›n olgunlaflmas› senin nûrunla olmufltur…)
Bu ilk m›srada “Nûr-i Muhammedî” kavram› dikkati çeker. Bu konudaki hadis
flöyledir:
Câbir b. Abdullah nakleder: “Dedim ki: Yâ Resûlallah, anam babam sana fedâ ol-
sun. Allah’›n en evvel yaratt›¤› fleyi bana söyler misin? Buyurdu ki: Ey Câbir,
Yüce Allah eflyâdan önce kendi nûrundan senin peygamberiyin nûrunu yarat-
t›.”10 Hadisin devâm›nda bu nurdan Allah’›n safha safha di¤er varl›klar› yaratt›-
¤› ifâde edilmektedir.
Kur’ân-› Kerîm’de “nur” kelimesi ile bizzat Hz. Muhammed’e iflaret edildi¤i de
vakidir. “fiüphesiz ki size Allah’tan bir nur ve çok aç›k bir kitap geldi” (el-Mâide
5/15) âyetindeki nurdan maksad, müfessirlere göre Hz. Muhammed’dir ki, Allah
onunla hakk› ayd›nlatm›fl, ‹slâm’› ›zhar etmifltir.11

‹smail Hakk› Bursevî (ö. 1138/1725) “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik” (el-Enbiya 21/107) âyetinin tefsîri s›ras›nda Ruzbihan el-Baklî
(606/1209)’nin Arâisü’l-Beyân Fî Hakâiku’l-Kur’an adl› eserinden flu izahlar›
nakleder: 
“Hz. Muhammed’in nûru Allah’›n ilk yaratt›¤› fleydir. Sonra arfldan yeryüzüne
kadar bütün mahlûkat› onun nûrunun bir k›sm›ndan yaratt›. Onu varl›k ve flü-
hud alemine göndermesi bütün mevcûdat için bir rahmettir. Her fley ondan sâ-
d›r olmufltur, onun oluflu mahlûkat›n olufludur ve varl›k sebebidir, bütün mah-
lûkat üzerine Allah’›n rahmet sebebidir. Yarat›klar›n hepsi sûretâ mahlûk ola-
rak, ruhlar› olmaks›z›n kudret fezâs›na at›lm›fl Hz. Muhammed’in gelmesini
bekliyordu. O âleme teflrîf edince onun varl›¤›yla hayat kazand›, çünkü o bütün
mahlûkat›n ruhudur.”12

Azîz Mahmud Hüdâyî bu konuda Hulâsatü’l-Ahbâr fî Ahvâli’n-Nebiyyi’l-Muhtâr
adl› eserinde flunlar› yazar:
“Cenâb-› Hak âlemi yaratmay› murad etti¤i zaman yed-i kudretiyle nûrundan bir
nur yaratt› ve yerlerin, göklerin, cennetin, arfl›n, cehennemin yarat›l›fl›ndan 300
bin sene önce o nurdan nûr-i Muhammed’i yaratt›. Onun bafl k›sm›na hidâyeti,
boynuna tevâzuu, gözüne hayây›, yüzüne yakîn duygusunu, a¤›z ve diline sab-
r› ilka etti. Yine onun muhabbeti ile cenneti yaratt›. Muhammed (as)’›n yana¤›-
na güzelli¤i, gö¤süne nasîhati, kalbine vera›, karn›na zühdü, dizlerine havf›,
ayaklar›na istikameti ilka etti. Kerâmetle yüceltti ve onu peygamber seçti.”13
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Konuyla ilgili temalara yer yer Hüdâyî baflka fliirlerinde de temas eder: 

Ey menba-› lutf ü cûd
Yerin mak_m-› mahmud 
Yarad›lm›fltan maksud  
Sensin yâ Resûlallah

Baflka bir örnek:

Elâ ey gevher-i kân-› risâlet14

Sana binbir salât ile tahiyyet
Beytimizin ikinci m›sra›nda:

“Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hudâ’d›r yâ Resûlallah”denir.
Hakîkat-i Muhammediye inan›fl›n›n dayand›¤› temel düflünce “tecellî” görüflü-
dür. Meseleyi tamamlarsak karfl›m›za flu tablo ç›kar: Cenâb-› Hak Vücûd-i Mut-
lak’t›r; ayn› zamanda  kemâl-i mutlak ve cemâl-i mutlakt›r. Kendi kemal ve ce-
mâlini temâflâ için mahlûkat› var etmifltir. Kâinat müstakil mevcûdiyete sahip
olmay›p, O’nun isim ve s›fatlar›n›n tecellîsinden ibârettir. Her nesne O’ndan bir
tecellî tafl›r. En fazla tecelliye mazhar olan insand›r. ‹nsanlar›n ekmeli ise, in-
sân-› kâmilin en mükemmel örne¤i olan Hz. Muhammed (as)’d›r. Dolay›s›yla,
m›srada da belirtildi¤i üzere, Hz. Muhammed’in vücûdu, Cenâb-› Hakk’›n esmâ
ve s›fât›n›n tam ve kâmil mânâda mazhar› ve mütecellâs›d›r.
Hüdâyî tam da bu inan›fl› bir baflka beytinde flöyle özetler:

“Küntü kenz” esrâr›n›n miftâh›s›n
Zât-i pâkin mazhar-› tâmm-› Hudâ
Dördüncü beyit:

Seninle erdiler zâta dahi envâ’-› lezzâta
‹flin erbâb-› hâcât atâd›r yâ Resûlallah

Alemlere rahmet olarak gönderilen hz. Peygamber Kur’ân-› Kerîm’in ifâdesiyle
“en güzel örnek”tir. Kelime-i tevhidde birinci unsur Allah’›n birli¤i, ikinci unsur
Hz. Muhammed’in risâletidir. Yani ona inanmadan iman tamam olmaz  ve onsuz
Hakk’a vuslat mümkün de¤ildir. Allah sevgisinin yolu ona tebaiyetten geçer: “Al-
lah’› seviyorsan›z bana uyun ki O’nu sevmifl olas›n›z” (Al-i ‹mran, 3/31) buyrulur.
Hak dostlar› bu fikri basitçe flöyle nazmetmifllerdir:
Muhabbetten Muhammed oldu hâs›l
Muhamed’siz muhabbetten ne hâs›l
Hiçbir insan ihtiyaçtan müsta¤nî de¤ildir. Yâ Resûlellah, senin iflin ise, hâcet ve
ihtiyaç sahiplerine bol bol atâ ve ihsand›r.
Beflinci beyit:
Hüdâyî’ye flefaat k›l, e¤er zâhir e¤er bât›n
Kap›na intisâb etmifl gedâd›r yâ Resûlallah

(Ya Resûlellah, zahir-bât›n, görünür görünmez, her alanda Hüdâyî’ye flefaat k›l,
o senin kap›na ba¤lanm›fl bir yoksuldur.)
fiefaat, Allah’tan bir kimsenin aff›n› dilemektir. Ahirette en büyük flefaatçi Hz.
Muhammed (as) olacakt›r. Kur’an-› Kerim’de Hz. Peygamber’e hitâben flöyle buy-
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rulur: “Art›k onlar› affet ve onlar için Allah’tan ma¤firet dile.” (Al-i ‹mran, 3/159)
fiöyle bitirir Hüdâyî: Sen ki flefaat kân›s›n, bu fakir Hüdâyî de flefaat k›l.
Hüdâyî’nin bu na’tinin temel fikrini teflkil eden Nûr-i Muhammedî telâkkisi
müslüman efkâr-› umûmiyesinde canl›, diri bir unsur olarak yaflamaktad›r. Dî-
nî- tasavvufî edebiyat›m›zda bunun çok zengin akisleri vard›r. Peygamber ilgi ve
sevgisi bazen karfl›m›za bir hattat›n kaleminden hüsn-i hat levhas› olarak ç›k›-
verir. fiu flâirâne hayal zenginli¤i ne hofltur:

Basmasa mübarek kademi rûy-i zemine
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm

Tasavvufi anlay›fla göre Hz. Muhammed insân-› kâmilin en mükemmel örne¤i-
dir. O ayn› zamanda bir beflerdir. Hakîkat-i Muhammediye anlay›fl› içinde bir
beflerin alabildi¤ine yüceltilmesi, ‹slâm tasavvufunda insana verilen de¤erin bir
tezahürü olarak da görülebilir. Buradan hareketle, kemâle do¤ru yol almak iste-
yen bir kimse için hakîkat-i Muhammediyye, ulafl›lmas› arzu edilen bir ideal sa-
y›l›r. Hüdâyî ve benzeri Hak âfl›klar›, Hz. Peygamber’in flahs›nda hep bu ideali
hedef olarak göstermifllerdir, denebilir.

D‹PNOTLAR

1 Na’t hakk›nda bk. Emine Yeniterzi, Divan fiiirinde Na’t; ayn› yazar, Türk Edebiyat›nda Na’t (An-
toloji), TDV yay›n›, Ankara 1993.
2 Bu konuda bk. Mehmet Demirci, “Nur-i Muhammedi” DEÜ ‹lahiyat Fakültesi Dergis, I, Manisa,
1983.
3 Na’tin Metni için bk. Ziver Tezeren, Seyyid A. Mahmud Hüdâyî Divan›, II, s. 6, ‹stanbul 1985;
Kemaleddin fienocak, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî, s. 73, ‹stanbul 1970. Birinci m›sra Tezeren
neflrinde “Kudumün rahmet-i zevk u safad›r Yâ Resulelllah” fleklindedir. Do¤rusu “…rahmet

ü..”fleklinde olmas› gerekir. bk. Azîz Mahmud Hüdâyî, Dîvân-› ‹lâhiyat, t›pk›bas›m ve çeviriyaz›,
haz. M. Tatc›-M.Y›ld›z, Üsküdar Belediyesi Yay›n›, ‹stanbul 2005, s. 72-73. Ayn› m›sra›n “Kudû-

mün rahmeti, zevk u safâd›r yâ Resûlellah” fleklindeki yaz›l›fl› da anlamca uygundur. Besteli
flekli bu tarzda okunmaktad›r. Üçüncü beytin ilk m›sra› T›pk›bas›m nüshas›nda “Kemâli zümre-

i kümmel senin nûrunla bulmufltur” fleklindedir. bk. Ayn› yer ve sayfa.
4 Çargah tevflih olarak notas› için bk.  Ali R›za fiengel , Türk Mûsikisi Klasikleri ‹lahiler 2, s. 168,
hz. Yusuf Ömürlü, Kubbealt› neflriyat›.
5 Bk. S. Hayri Bolay, “Adem” maddesi, D‹A, I, 358
6 Tirmizi, Menak›b, 1
7 Hakim Neysaburi, el-Müstedrek, II, 609
8 Ahmed b. Hanbel, Müsned IV, 66 ve V,379
9 Ahmed b. Hanbel, V, 59.
10 Kastallani, Mevahib-i Ledünniyye terc. çev.Abdülbaki, I,2, ‹stanbul 1312. Bu ve benzeri hadis-
lerin tahric ve de¤erlendirmesi için bk. Ahmet Y›ld›r›m, Tasavvufun Temel Ö¤retilerinin Hadisler-
deki Dayanaklar›, TDV yay›n›, Ankara 200, s. 123-126.
11 Bk. Taberi, Camiu’l-Beyan, VI, 161; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, IV, 118, Bursevi, Ru-
hu’l-Beyan, I, 548, H.Basri Çantay, Kur’an-› Hakim ve Meal-i kerim, I, 118; As›m Efendi, Kamus
terc. Nur maddesi.
12 Bursevî, Ruhu’l-Beyan, II, 668.
13 Bk. Azîz Mahmud Hüdâyî, Hulâsatü’l-Ahbâr (Alemin Yartat›l›fl› ve Hz. Muhammed’in Zuhuru),
çev. K. Kara-M. Özdemir, ‹nsan yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s.51; Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud
Hüdâyî, s. 108, ‹stanbul 1982.
14 Tezeren, 24, 25.
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AZÎZ Mahmud Hüdâyî’nin 
Bir Na’tinin fierhi

D R . H ‹ K M E T  A T ‹ K
Harran Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi, Türk - ‹slâm Edebiyat› Anabilim Dal›

Mutasavv›f flairlerce oluflturulan Tasavvufî Halk Edebiyat› ya da bir baflka deyifl-
le Tekke Edebiyat›, temeli XIII. as›rda Yunus Emre’yle at›lan, daha çok da belli
bir tasavvufî gelene¤e sahip flairlerce oluflturulan bir edebiyatt›r. Bu edebiyat sa-
has›nda her flair mensup oldu¤u tarikat›n ilham›yla; genellikle dînî, ahlâkî ve ta-
savvufî konular› sade bir dille didaktik olarak çok fazla sanat gayesi gütmeden
kaleme alm›fllard›r. 
Bu sahada eser veren her flair de yine ayn› tarzda na’tlar kaleme alm›fllard›r.
Hepsi kendi duygu ve düflünce pencerelerinden Hz. Muhammed aflk›n› dile ge-
tirmifllerdir.
Çal›flmam›za konu olan na’tin yazar› Azîz Mahmut Hüdâî (946/1539-
1028/1682)1 de XVII. yüzy›lda yaflam›fl Celvetiyye Tarikati’n›n kurucusu ve
önemli bir tekke flairidir. Burada  onun safiyane duygularla, sade bir söyleyiflle
Hz. Muhammet’i öven ve O’ndan flefâ’at dileyen na’ti flerhedilecektir. 
1- Kudûmün rahmet ü zevk ü safâd›r yâ Resûlallâh

Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resûlallâh

Yâ Resûlallâh, Senin dünyaya geliflin insanl›k için hem bir rahmet, hem de zevk ve
safad›r. Yine Senin Peygamber olarak ortaya ç›k›fl›n afl›klar›n derdine bir çaredir..

Kudûm: Gelme, gelifl. 
Rahmet: Ac›mak, esirgemek, lütfetmek. Tasavvufta ise iki türlü rahmet vard›r.
1. Rahmet-i imtinaniye; Kendisine amel ve ibadet edilmeden önceki Allah’›n
umûmî rahmeti. 2. Rahmet-i vücûdiye;  Allah’›n takva ehline ahirette vaad etti-
¤i özel rahmeti.2
Zuhûr: Ortaya ç›kma.
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Derd-i uflflâk: Afl›klar›n derdi.
Hüdâî bu beytte Hz. Peygamber’e seslenerek O’nu övmektedir. Kur’an’da geçen
“Biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik.”3 mealindeki âyete iflaret
ederek Hz. Muhammet’in peygamber olarak gönderilmesinin tüm insanl›k için
bir rahmet oluflunu vurgulamaktad›r. Ayr›ca O’nun peygamberli¤ini aç›klama-
s›yla ilahi aflk› hisseden ve ald›klar› gaybi haberler veya kutsal kitaplar›n müj-
deleriyle O’nun gelmesini bekleyenlerin de kalplerine bir huzur geldi¤ini ifade
etmektedir. Bekledikleri sevgilinin gelmesiyle kalplerinde aflk derdinin deva
buldu¤unu söylemektedir. 
Gerçekten Hz. Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmifltir. O’nun rahmet
peygamberi olarak gönderilmesine bir çok örnek verilebilir. Ancak, çok güzel bir
örnek olmas› bak›m›ndan, daha önce ad›, havas› ve suyu pis bir yer manas›nda
Yesrip olan Medine’nin ad›n›n Medine-i Münevvere olarak de¤ifltirilmesi mani-
dard›r. Hz. Peygamber alemlere rahmettir ve sûfinin varl›k anlay›fl› içerisinde
alemin varolufl sebebidir. 
Hz. Peygambere peygamberlik gelmezden önce Mekke’de Hz. Ebubekir, Kus b.
Saide ve Hz. Osman gibi baz›lar› O’nun gelmesini sab›rs›zl›kla bekliyorlard›.
Adeta bir aflk ve cezbe içinde bekleyen bu insanlar O’nun ortaya ç›k›fl›yla (zu-
hûr) dertlerine derman bulmufl gibi oldular. 

2- Nebî idin dahi Âdem dururken mâ ü tîn içre
‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûlallâh

Yâ Resûlallâh, Sen Hazret-i Âdem daha su ve toprak içindeyken yani ilk insan
daha yarat›lmam›flken bile peygamberdin. Bu yüzden Sen bütün peygamberlere
imam olsan revad›r.

Mâ ü tîn: “Hz. Âdem henüz su ile çamur aras›nda iken ben peygamberdim”4 me-
alindeki hadis-i flerif. 
‹mâm-› enbiyâ: Peygamberlerin imam›. Miracda Hz. Muhammet’in di¤er pey-
gamberlere Mescid-i Aksa’da namaz k›ld›rmas›.5

Peygamberimiz bir hadis-i fleriflerinde kendisinin gönderilme s›ras›na göre son
peygamber olmas›na ra¤men, “Âdem henüz su ile çamur aras›nda iken ben pey-
gamberdim” diyerek, daha Hz. Âdem yarat›lmadan önce peygamber oldu¤unu
belirtmektedir. Bu ifadelere göre Hz. Muhammet tebli¤ etti¤i mükemmel hak din
olan ‹slamiyet’le son peygamber iken, yarat›l›fl ve nübüvvet yönünden ilk insan
ve ilk peygamberdir. Nitekim sufinin Hakikat-i Muhammedi ve nûr-› Muham-
medi hakikat› anlay›fl›n› tedayi ettiren bu beyitte ilk yarat›lan cevher Hz. Mu-
hammed’dir anlay›fl›na at›fta bulunmaktad›r. Bir hadisde de bu “Allah’›n ilk ya-
ratt›¤› benim nurumdur.”6fleklinde ifade edilmektedir.
Bu beyitte, mâ ü tîn tabiriyle “Adem henüz su ile çamur aras›nda iken ben pey-
gamberdim” mealindeki hadisten iktibas yap›lm›flt›r.
‹mâm-› enbiyâ, tamlamas›yla da Peygamberimizin Miraca ç›karken Mescid-i Ak-
sa’da di¤er peygamberlere namaz k›ld›rmas› hadisesine telmih yap›lmaktad›r.



3- Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmufltur
Vücûdun mazhar-› tâmm-› Hüdâd›r yâ Resûlallâh 

Yâ Resûlallâh, bütün kâmil insanlar senin nûrunla meydana gelmifltir. Senin vü-
cûdun da Allâh’›n tam bir mazhar›d›r.

Kemâl-i zümre-i kümmel: Kâmil insanlar›n oluflturdu¤u her topluluk.
Mazhar-› tâmm-› Hüdâ: Cenâb-› Allah’›n zât›na, s›fatlar›na ve fiillerine tam an-
lam›yla mazhar olan.
Hüdâî, burada Hz. Muhammed’den bahsederek tasavvufî düflüncenin temel il-
kelerini izah etmektedir. Burada anahtar kelime  kemâl-i zümre-i kümmeldir. Bu
tabir, tevriyeli olarak kullan›lmaktad›r. Önce kainatta yarat›lm›fl olan her fley Al-
lah’›n bir tecellisi ve mazhar› olarak Hz. Muhammed’dir. O bu mükemmelli¤in
kayna¤›d›r. ‹kinci olarak ta burada kastedilen insan-› kâmildir. 
Allah’›n bütün isim ve s›fatlar›n› kendinde en kâmil manada toplayan Hz. Mu-
hammed’dir. O’nun manevî mirasç›s› olan velîler de Allah’›n isimlerini yans›t-
t›¤› oranda mazhar olurlar. Gerçek insan-› kâmil ve mürflid-i kâmil Hz. Peygam-
berdir. O hem nebîlik hem de velîlik vas›flar›n› bulundurmaktad›r. Bilindi¤i gi-
bi bütün tasavvufî silsileler Hz. Peygamber’e dayanmaktad›r. Yani her tasavvuf
erbab›n›n silsilesinin en bafl›nda O bulunmaktad›r. Manevî nüfuz ve e¤itimiyle
insanlara yol gösterecek, onlar› daima dürüstlü¤e yönlendirecek mürflid-i kâmil-
ler yetifltirmifltir. 
Na’tlarda Hz. Peygamber için bir çok isim ve s›fat kullan›lmaktad›r. Mazhar-›
Küll, Mazhar-› Tâmm-› Hüdâ, Mazhar-› Hurflîd-i Zât ve Mazhar-› Zât-› Hüdâ bu
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isimlerden baz›lar›d›r.7 Hüdâî na’tinde buna iflaret ederek, Hz. Peygamber’in Ce-
nab-› Allah’›n adeta bir aynas› gibi O’nun isim ve s›fatlar›n›n tam bir tezahürü
olarak bütün isim ve s›fatlar›na da mazhar oldu¤unu söylemektedir. 

4- Seninle erdiler zâta dahi envâ-› lezzâta
‹flin erbâb-› hâcâta atâd›r yâ Resûlallâh

Yâ Resûlallâh, bütün insanl›k senin sayende Allâh’› bildi ve say›s›z zevklere er-
di. Zaten Senin iflin de ihtiyaç sahibi olanlara vermektir.

Zât: Öz, bir fleyin kendi. Zât kendi kendine vard›r; isim na’t ve s›fat onunla var-
d›r. Zat, s›fatlar› olan varl›kt›r.
Envâ-› lezzât: Türlü türlü lezzetler.
Erbâb-› hâcât: ‹htiyaç sahibleri, bir fleye muhtaç olanlar.
Hz. Peygamber’in Âlemlere rahmet olarak gönderilmesinin yan›nda çok önemli
bir özelli¤i  de k›yâmet gününde ümmetine flefâ’at edecek olmas›d›r. Hüdâî bu
beyitte insanlar›n dünyada Hz. Muhammet sayesinde hayat› anlad›¤›n›, Yarat›-
c›lar›n› tan›d›¤›n›, bu tan›man›n verdi¤i  manevî lezzetlere ulaflt›klar›n› söylü-
yor. Sonra da marifetullaha eren bu insanlar›n k›yâmet günü flefâ’ata ihtiyac›
olaca¤›n› söyleyerek zaten “ifli ihtiyac sahiplerine bir fleyler vermek” olan Hz.
Peygamber’in insanlara flefâ’at edece¤ini belirtiyor.
Keza burada Hz. Peygamberin atâda bulunmas› sadece maddi perspektifle ele
al›nacak bir husus de¤ildir. O’nun en büyük atâs› varl›¤›n haf›zas›n› yenileme-
sine ve mahiyetini kavramas›na kaynakl›k eden vahiyledir. Yani Kur’an’› her-
hangi bir de¤iflikli¤e f›rsat vermeden tebli¤ etmesi; O’nun atâs›n›n mahiyetini
ortaya koymaktad›r.
Bu beyitte, erbâb-› hâcât ve atâ kelimeleri aras›nda tenasüp sanat› vard›r.

5- Hüdâî’ye flefâ’at k›l e¤er zâhir e¤er bât›n 
Kap›na intisab etmifl gedâd›r yâ Resûlallâh

Yâ Resûlallâh, ister zâhir (aç›k) ister bât›n (gizli) kap›na intisab etmifl bir köle
olan Hüdâî’ye flefâ’at et. 

fiefâ’at: Arac›l›k, yard›m etmek, birinin bir suçunun affedilmesi için arac› ol-
mak. 
‹ntisab: Ba¤lanma, gönül verme. Tasavvufta ise bir kiflinin bir mürflid-i kâmile
ba¤lanmas› demektir.8
Gedâ: Dilenci, yoksul. Tasavvufta ‹lâhî tecellilere muhtaç olan salike verilen ad.
Hz. Peygamber, bir çok hadisinde k›yâmet günü ümmetine flefaat edece¤ini be-
lirtmektedir. Bir hadisinde “Ben flefâ’atimi k›yâmet gününde ümmetime sakla-
m›fl bulunmaktay›m.”9 derken baflka bir hadis-i flerifte de “benim flefâ’atim k›yâ-
met gününde ümmetimden günahkar olanlarad›r.”10 demektedir. Baflka bir ha-
diste de “Bana (k›yâmet gününde) flefâ’at verilmifltir.”11 buyurmaktad›r. 
Hz. Peygamber’in k›yâmet gününde flefâ’at etmesi na’tlarda hep ifllenegelmifltir.
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fiairler O’nu, fiefî’, fiefî-i Rûz-i Cezâ, fiefî-i Rûz-i K›yâmet, fiefî-i Küll-i Ümem ve
fiefîü’l-Mücrimîn12 gibi isimlerle anlat›rlar. Bütün na’tlarda ortak kullan›lan ve
anonim hale gelen flu sözler bunu çok iyi anlatmaktad›r.
Garîk-i  bahr-i isyân›m flefâ’at Yâ Resûlallâh
Hüdâî na’tinde, kendisinin Hz. Peygamber’in kap›s›nda bekleyen bir köle oldu-
¤unu vurgulad›ktan sonra k›yâmet günü flefâ’at edilmeyi istiyor. Böylece yuka-
r›daki beyitlerde bir çok özelli¤ini zikretmek suretiyle övdü¤ü Peygamberden k›-
yâmet gününde kendisine flefâ’at etmesi talebiyle fliirini bitiriyor. 
Bu beyitte, kap›, intisab ve gedâ kelimelerinde tenâsüp sanat› vard›r. 

D‹PNOTLAR

1 Hüdâî’nin hayat› hakk›nda bak›n›z: Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâî ve Celvetiyye Ta-
rikat›, Erkam Yay.,‹stanbul 1982.
2 Süleyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, Marifet Yay., ‹stanbul 1991, s. 389; Ethem Cebe-
cio¤lu, Tasavvuf terimleri ve Deyimleri Sözlü¤ü, Rehber Yay., 1997, s. 587.
3 el-Enbiya 21/107.
4 Aclûni, Keflfü’l-Hafâ, Daru’l-Kütübi’l-‹lmiyye, Beyrut 1988, II/129.
5 M. As›m Köksal, ‹slam Tarihi Hz. Muhammet (A.S) ve ‹slamiyet Mekke Devri, fiamil Yay., ‹stan-
bul 1981, s. 350-361; Komisyon, Do¤ufltan Günümüze ‹slam Tarihi, Ça¤r› Yay., ‹stanbul 1992,
I/235-241. 
6 Muhammed Nâs›ru’d-dîn El-Elbânî, Silsiletü’l-Ehadisü’d-Dâife ve’l-Mevdu’a ve Eseruhe fi’l-Üm-
me, D›m›flk 1965, III/56.
7 Na’tlarda Hz. Muhammed için kullan›lan di¤er isim ve s›fatlar için bak›n›z; Emine Yeniterzi, Di-
van fiiirinde Na’t, Diyanet Vakf› Yay., Ankara 1993, s. 163-202.
8 ‹ntisap için Bak›n›z; H. Kâmil Y›lmaz, Anahatlar›yla Tasavvuf ve Tarikatlar, Envar Neflriyat, ‹s-
tanbul 1997, s. 185-187. 
9 Buhârî, Tevhid / 31; Müslim, Îmân / 334-345. 
10 Ebû Dâvûd, Sünnet / 21; Tirmizî, K›yâmet / 11.
11 Buhârî, Salât / 56; Müslim, Mesâcid / 3.
12 Emine Yeniterzi, age, s. 198.

381

.



.

383

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
“Aflk” Redifli fiiirinin Tahlili

Y R D . D O Ç . D R . M E H M E T  T E M ‹ Z K A N
Ege Üniversitesi, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Enstitüsü

Bilindi¤i gibi, Türk edebiyat›n›n ikinci devresi “‹slâmî Türk Edebiyat›” olarak
adland›r›lmakta ve  ‹slâmiyet’in kabulüyle bafllay›p Tanzimat’a kadar devam
eden yaklafl›k sekiz as›rl›k bir süreyi içine almaktad›r. Bu sekiz as›rl›k genifl za-
man diliminde vücuda getirilen edebî eserler, baz› dil ve flekil özelliklerine gö-
re “divan edebiyat›” ve “halk edebiyat›” gibi iki ana bafll›k alt›nda toplanmakta-
d›r. Hem divan edebiyat› hem de halk edebiyat›na dahil edilebilecek ürünleriy-
le tekke edebiyat›, ‹slâmî Türk Edebiyat› içinde, gerek nitelik ve gerekse miktar
olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Azîz Mahmud Hüdâyî de, tekke edebi-
yat›n›n on yedinci yüzy›ldaki en güçlü temsilcilerinden biridir. fiairin bildiri ko-
numuz olan “aflk” redifli fliirini tahlil etmeye bafllamadan önce, baz› mutasavv›f
flairlerin flahs›nda tekke edebiyat›n›n aflk anlay›fl›n› hat›rlamakta fayda vard›r. 
Hat›rlanaca¤› gibi, ilk Müslüman Türk mutasavv›f› Ahmed Yesevî ve ilk Müslü-
man Türk tarikat› da, ad›n› Ahmed Yesevî’den alan Yesevîlik’tir. Daha sonra, ge-
rek Orta Asya’da gerekse Anadolu ve Balkanlar’da kurulan tarikatlar, Ahmed Ye-
sevî’den veya Yesevîlikten etkilenmifllerdir. Bu etki, baz› tarikatlarda az; ancak
Nakflibendîlik ve Bektaflîlik gibi iki büyük tarikatta biraz daha fazlad›r. ‹lk olma-
s› ve tarikatlar üzerinde az veya çok etkisi bulunmas› dolay›s›yla, tekke edebi-
yat›yla ilgili bir konuya Ahmed Yesevî’ye ait olan ya da mal edilen görüfllerle
bafllamak, bir gelenek hatta bir flart haline gelmifltir. Biz de, gelene¤in d›fl›na ç›k-
mamakta ve konuya Yesevî’nin görüflleri ile bafllamakta fayda görmekteyiz.
Tarikat ehli olman›n ve manevî mesafeleri kat edebilmenin temel flart›, ben duy-
gusundan kurtulabilmektir. ‹nsan gönlüne “baflka bir ben”in yerleflebilmesi için,
kendi ben duygusundan s›yr›labilmesi flartt›r. Peyami Safa, ben duygusunun
millette yok olmas›yla  kahramanlar›n, dinde yok olmas›yla da azizlerin (velîle-



rin) ortaya ç›kt›¤›n› söyler. Yunus Emre’nin “benden içerü ben”i, kendi ben duy-
gusunu terk edebilmesiyle mümkün olmufltur. ‹flte, Ahmed Yesevî’ye göre aflk,
de¤di¤i kiflideki ben duygusunu viran eder. Tasavvuf terimlerinden “fenâ” ile
karfl›lanan halin temelinde de zaten bu vard›r:
Iflk› tegse viran k›lur mâ u menni1

Aflk›n u¤ramad›¤›, dolay›s›yla ben duygusunun viran edilmedi¤i aflks›z kifliler,
insan de¤ildir, fleytan kavmindendir. ‹nsan, aflktan özge bir söz söylemesi duru-
munda, iman ve ‹slâm kuvvetini kaybedecektir.2 ‹man›n aflk ile birlefltirilmifl ol-
mas›, Yesevî’nin üzerinde durulmas› gereken mesajlar›ndan biridir. Bu aflks›z
kiflilerden arfl, kürs, levh ve kalem de bîzâr (rahats›z) d›r; cehennem de kap›s›n›
bu kiflilere açm›flt›r:

Arfl ü kürsî levh ü kalem hemme bîzâr
Iflks›zlarga duzah bâb›n açar dostlar3

Aflks›z kiflilere cehennem kap›lar›n›n aç›lm›fl olmas›n›n sebebi, -yukar›da da
geçti¤i gibi- aflk ile iman›n birlefltirilmifl olmas›d›r. Bundan dolay› da aflks›zl›k,
imans›zl›kt›r. Yesevî, bu fikrini “Iflks›zlarn› hem cân› yok hem imân›”4 fleklinde-
ki m›sra›yla, çok daha aç›k bir üslupla ortaya koymaktad›r.
Aflk makam›, çok farkl› bir makamd›r. Bafl›ndan sonuna kadar da cebr, cefa ve
mihnet ile yani zorluklarla doludur. Bu zorluklar da, tand›r ateflinin çi¤ hamu-
ru yak›p piflirmesi; ancak ekmek haline getirmesi gibi, insan› haml›ktan kurta-
r›p olgunlaflt›r›r. Olgunlaflan kifli, âfl›kt›r. Türlü zorluklara gönüllü olarak katla-
nan ve bu zorluklar›n üstesinden gelip olgunlaflan âfl›¤a, Allah, dîdâr›n› (göster-
meyi) vâdetmifltir:
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Dîdâr›n› âfl›klarga va’de k›ld›5

Kendisine dîdâr›n vâdedildi¤i âfl›¤›n nârâs›ndan, kudret-i ilahî ile yarat›lm›fl bu-
lunan yedi cehennem bile korkar ve kaçar. Âfl›klar›n bir âh›na bile katlanama-
yan, daha do¤ru bir ifadeyle dayanamayan cehennem, a¤layarak Allah’a s›¤›n›r
ve onun yard›m›n› talep eder. Cehennem atefli, âfl›klar›n gözyafl›yla söner:

Kudret birle yarat›lgan yetti tamu¤
Âfl›klarn› naras›d›n kaçar dostlar

Duzah y›¤lap dâd eylegey Hüdâyîge
Tâkatim yok âfl›klarn› bir âhige

Kaç›p bargay Hakk Te’ala penâhige
Âfl›klarn› yafl› birle öçer dostlar6

K›saca söylemek gerekirse, Yesevî, zâhid veya âbid olmay› de¤il; âfl›k olmay›,
mihnet çekip aflk yolunda sâd›k olmay›... tavsiye eder. “Zâhid bolma, âbid bol-
ma âfl›k bolg›l/ Mihnet tart›p ›flk yol›da sâd›k bolg›l7 ifadesi, zâhidlik ve âbidli¤i
terk etmek fleklinde de¤il, bunlar› geride b›rakmak, daha ileri makamlara gitme-
ye çal›flmak fleklinde anlafl›lmal›d›r.
Mutasavv›f flâirler, devaml› olarak aflk ile akl›, âfl›k ile de rindi karfl›laflt›rm›fllard›r.
“Zühd ve takvay› bir vas›ta de¤il, bir gâye telakkî eden ve muayyen ibadetleri yeri-
ne getirmekle her fleyi yapt›¤›n› zanneden basit dima¤lar ile tefekküre ve sevgiye en
büyük de¤eri veren mutasavv›flar aras›nda daimî bir mücadele vard›r.”8 Fuzulî,
Rind ü Zâhid adl› eserinde bu iki tipi münakafla ettirir.  fiairler, Allah’a ulaflman›n
aflk ile mümkün olaca¤›na inanm›fllar ve bu tart›flmada, tabiî olarak aflk taraf›nda yer
alm›fllard›r. Hayretî, aflk› günefle, akl› da yarasaya benzetmekte; aflk güneflinin do¤-
mas›yla birlikte ak›l yarasas›n›n kendini duvardan duvara çarpt›¤›n› söylemektedir:

Tan m›dur ursa bucakdan bucaga huffâfl-› akl
Sald› pertev âleme mihr-i cihân-ârâ-y› ›flk9

Tâcîzâde Cafer Çelebî de, aflk› sultana; akl› da onun ferman›n›n  kulu, kölesi
olan  padiflaha benzetmektedir:

Âlem-i dilde alemler kald›rub sultân-› ›flk
Pâdiflâh-› akl olubdur bende-i fermân-› ›flk10

Fuzulî de, manevî mesafeleri kat etmenin ilimle, dolay›s›yla ak›lla mümkün ol-
mad›¤› kanaatindedir. Âlemde var olan her fleyin aflk oldu¤unu, ilmin ve ilmin
kayna¤› olan akl›n bir dedikodudan ibaret bulundu¤unu ifade eder:

‹lm kesbiyle pâye-i rif’at
Bir arzû-y› muhâl imifl ancak

Iflk imifl her ne var âlemde
‹lm bir kîl ü kâl imifl ancak11

Divan›na müstakil olarak aflk konusunu iflledi¤i bir gazelle bafllayan Fuzulî, da-
ha ilk beyitte hakikat veya hidâyet yolunun aflk taraf›ndan ayd›nlat›ld›¤›n› be-



lirtir. ‹nsanlar›n yönlerini tayin etmek için bakt›klar› y›ld›z› da, aflk›n benzetile-
ni olarak düflünür:

Kad enâre’l-›flku li’l-uflflâki minhâce’l-hüdâ
Sâlik-i râh-i hakîkat ›flka eyler iktidâ

(Aflk, âfl›klara hidâyet yolunu ayd›nlat›nca, hakikat yolunun yolcusu da aflka
uyar. “Onun gösterdi¤i yola gider”.)12

fiairlerimiz, redifi aflk olan fliirler de yazm›fllard›r. Bu fliirlerinde aflk hakk›nda-
ki düflüncelerini derli toplu;  çeflitli teflbihler ve mecazlar yard›m›yla  ortaya
koymaya çal›flm›fllard›r. Mesela; Hayretî’nin biri on üç, di¤erleri befler beyit olan
dört gazeli13, Yahya Bey14, Tacizade Cafer Çelebî15, fieyhülislâm Bahâyî Efen-
di’nin16 birer gazeli ve Yunus Emre’nin de bir ilahîsi bulunmaktad›r.17

Böylece, ‹slâmî Türk Edebiyat›’ndaki aflk tasavvurunu ana hatlar›yla özetledik-
ten sonra, konuyla ilgili kanaatlerini ve bu kanaatlerini derli toplu bir flekilde or-
taya koydu¤u “aflk” redifli fliirlerini incelemeye bafllayabiliriz. 
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre Allah, cihan› yarat›p insana bedenini ba¤›fllad›k-
tan sonra, bu bedeni aflk ile ihya etmifl, yani canland›rm›flt›r. Burada dikkatimi-
zi çeken husus, ayn› zamanda fler’î bir görevi de bulunan Hüdâyî’nin, aflk› diri-
lik, yani can olarak telakki etmesidir. Dolay›s›yla, aflks›z beden ceset olarak gö-
rülmektedir. Bu bak›fl aç›s›, Yesevî’nin “Aflks›zlarn› hem cân› yok imân› yok”
fleklindeki m›sra›n›n hemen hemen ayn›s›d›r:

Cihân› eyleyüb peydâ
Bize k›ld›n vücûd i’tâ
Hem etdin aflk ile ihyâ
fiükür yâ Rabbi yâ Rabbi18

fiairin “Aflk›n ile doldur bizi” diye dua etmesinin sebebi de, bu olmal›d›r. Al-
lah’›n ihsan edece¤i temiz aflk “aflk-› pâk”, dünya sevgisini gönülden giderecek
olan fleydir.19 Dünya sevgisinden ar›nan ve boflalan gönül, tamamen Allah aflk›
ile dolabilecek; orada baflka bir arzuya yer kalmayacakt›r. Hüdâyî, bu hali “tâli-
bin matlûbunu bulmas›” fleklinde tan›mlamaktad›r:

Derûnun aflk ile dolsun
Fikrin ve zikrin ol olsun
Tâlib matlûbunu bulsun
Hîç arzu yeri kalmas›n20

Aflk› Allah’a kavuflma vas›tas› olarak gören Hüdâyî, akl›n Allah’› kavrayamaya-
ca¤›, Hakk’› kavraman›n akla s›¤mayaca¤› kanaatindedir. fiair, akl›n aczini flöy-
le ifade etmektedir:

‹ster seni cân bülbülü
Lâkin eriflmez akl eli21

Aflk-ak›l münakaflas›nda veya mücadelesinde aflk taraftar› oldu¤unu böylece be-
yan eden Hüdâyî’nin “aflk” redifli iki fliiri bulunmaktad›r. Bu fliirlerden birini
özetlemeye, ikincisini tahlil etmeye çal›flaca¤›z. Zaten, özetleyece¤imiz ilk fliir-
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de geçen pek çok unsur, tahlil etmeye çal›flaca¤›m›z ikinci fliirde de geçmekte-
dir. Özetleyece¤imiz fliirin ilk ve son beyitleri flu flekildedir (Mahir ‹z’in Tasav-
vuf adl› eserine Azîz Mahmud Hüdâyî’den örnek olarak ald›¤› fliir de budur.):

Tînet-i Âdemde konmasa e¤er sevdâ-y› aflk
Cenneti bir dâneye satmazd› ol dânâ-y› aflk

Ey Hüdâyî hâlet-i aflk› ne bilsin her meges
Kulle-i Kâf-› hakikat mürgüdür ankâ-y› aflk

Hüdâyî bu fliirine, Hz. Adem’in cennetten ç›kmak zorunda kalmas›n› “cenneti
bir daneye satmak” fleklinde ifade ederek ve bunu da “mayas›na aflk konmufl
(kat›lm›fl) olmas›yla” aç›klayarak bafllamaktad›r. Burada flair, zühdî edebiyat da-
iresinden biraz ayr›lm›fl gibi görünmektedir. ‹kinci beyitte, bütün eflyan›n, yani
kâinat›n “aflk deryas›n›n sevgi rüzgar›yla dalgalanmas›” sonucu “kenz-i mah-
fî”den zuhura geldi¤ini belirtmektedir. Üçüncü beyitte, aflk bir kadehe veya fla-
raba benzetilmekte ve ezel meclisinde bu kadehten nûfl edenlerin mahfler günü-
ne kadar “tâlib-i dîdâr” olup ay›lmamalar› istenmektedir. Dördüncü beyitte, aflk
ve meflkin gizli olamayaca¤›, bunun bütün cihan halk› taraf›ndan bilindi¤i ve
“bî-çâre âfl›¤›n aflk›n› gizlemesinin mümkün olmad›¤›” söylenmektedir. Beflinci
beyitte, âfl›¤›n remzi olarak bülbül, sevgilinin remzi olarak da gül zikredilmek-
te; “bülbülün bütün feryad›n›n gül için oldu¤u” ifade edilmektedir. Alt›nc› beyit-
te, Ferhad’›n feryad etmesine sebep olarak fiirin’in aflk› gösterilmekte; Leylâ’n›n
aflk›n›n da pek çok dânâ kifliyi Mecnûn eyledi¤i dile getirilmektedir. Son beyit-
te de Hüdâyî, kendisine seslenmekte ve “aflk› hakikat Kâf’›n›n doru¤undaki an-
ka” olarak nitelendirmekte; bundan dolay› da her meges (sinek)in aflk›n halle-
rinden anlayamayaca¤›n› ileri sürmektedir... K›saca söylemek istersek, flair bu
fliirinde aflk›, tabiî ki ilahî aflk› yüceltmekte ve onun herkes taraf›ndan anlafl›l-
mas›n›n mümkün olmad›¤›n› vurgulamaktad›r, diyebiliriz.
Hüdâyî’nin aflk ve ak›l hakk›ndaki kanaatlerini ve müstakil olarak aflk konusunu ifl-
leyen bir fliirini özetledikten sonra, “aflk” redifli di¤er fliirinin tahliline geçebiliriz.

1. Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Eyle bize i’tâ-y› aflk
Çeksin bizi senden yana
Bu urve-i vüskâ-y› aflk

“Ey Rabbimiz, bize aflk› nasip et ki bu aflk›n sa¤lam kulpu bizi senden yana çek-
sin.”
Bu beyitte Hüdâyî, Allah’a ulaflman›n ancak aflk ile mümkün olabilece¤ini ifade et-
mektedir. Beyitte geçen aflk ve özellikle urve “kulp” kelimelerinden “testi” veya “fla-
rap” mazmunu ç›kar›labilir. fiarap, müridin fleyhinden, yani mürflidinden ald›¤›
himmettir; k›saca ilahî aflkt›r. Aflk›n sa¤lam bir kulp olarak nitelendirilmesiyle, bir
fleyhe ba¤lanman›n ve ondan feyz alman›n gereklili¤i de belirtilmifl olmaktad›r.

2. Kimde kim aflk ede karâr
Varl›¤›n› eyler nisâr
Komaz kiflide ihtiyâr
Akl›n al›r sevdâ-y› aflk
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“Aflk›n kendisinde karar k›ld›¤› her kifli, maddî varl›¤›ndan s›yr›l›r; aflk kiflide
irade b›rakmaz, onun akl›n› al›r.”
Hüdâyî, bu beyitte aflk ile akl› karfl›laflt›rmakta ve manevî mesafeleri kat etme-
nin ilk flart› olan maddî varl›ktan s›yr›lman›n aflk ile mümkün olaca¤›n› söyle-
mektedir. Sülûk, çileli zorluklarla dolu bir yoldur. Ak›l, çileyi de¤il, rahatl›¤›
tavsiye eder. Bu bak›mdan, akl›n veya iradenin yok edilmesi flartt›r. Aflk da bu-
nu yapar.

3. Aflk›n ayân oldu ayân
Doldu zemîn ü âsumân
Cânlarda yapd› âfliyân
Sayd eyledi ankâ-y› aflk

“Aflk›n ayân oldu, bütün yeryüzünü ve gökleri doldurdu, kaplad›. Aflk ankâs›
canlar› avlad› ve yuvas›n› oraya yapt›.”
fiair, bu beyitte aflk› “ankâ”ya benzetmektedir. Ankâ, efsanevî bir varl›kt›r ve Kâf
da¤›nda yaflar. Aflk›n benzetileni olarak düflünülmesi, aflk›n gücünü ve özellikle
yüceli¤ini anlatmak içindir... Can, maddî varl›¤›n sembolüdür. Aflk ankâs›n›n ca-
n› avlamas› da, maddî varl›¤›n mahvolmas› demektir. Aflk, âfl›¤›n maddî varl›¤›n›
mahvetmifl ve oraya yerleflmifltir. Can gizlidir, görünmez. Aflk ankâs› can› avlay›p
yerine yuva yap›nca, aflk ayân olur. Hüdâyî, pek çok yerde aflk›n gizli kalamaya-
ca¤›n› ifade etmektedir. Ayn› kanaat, sebebiyle birlikte burada da belirtilmektedir.

4. Çün aflk erifldi bülbüle
Arz-› niyâz etdi güle
Âfâka düfldü gulgule
Fâfl oldu hûy ü hây-› aflk

“Güle niyazda bulunan bülbüle aflk eriflti; bülbülün ba¤›r›p ça¤›rmas› bütün uf-
ku kaplad› ve böylece aflk› herkes taraf›ndan ö¤renildi, bilindi.”
Hüdâyî, bu beyitte bülbül, gül ve niyaz... gibi tasavvufî terimler kullanarak yine
aflk konusunu ifllemektedir. “Niyaz”, derviflin mürflidin huzuruna vararak onun
himmetini talep etmesidir.22 Timsali bülbül olan âfl›k, fleyhinden himmet iste-
mifl ve bu iste¤i de kabul edilmifltir. Kendisine aflk eriflen âfl›¤›n vâveylas› da bü-
tün cihan› kaplam›flt›r. Bu beyitte de bir mürflide ba¤lanman›n gereklili¤i ve afl-
k›n gizli kalamayaca¤› fikri vurgulanmaktad›r.

5. Aflk iledir flevk ü sürûr
Aflk iledir zevk ü huzûr
Bu kâinât etdi zuhûr
Mevc urdu çün deryâ-y› aflk

“Nefle ve sevinç de aflk iledir, zevk ve huzur da. Zaten, kâinat da aflk deryas›n›n
dalgalanmas›yla ortaya ç›km›flt›r.”
Hüdâyî, bu beyitte kâinat›n aflk deryas›n›n dalgalanmas›yla ortaya ç›kt›¤›n›, ya-
ni aflkla yarat›ld›¤›n› ifade etmektedir. fiair, “aflk” redifli di¤er fliirinde de ayn›
fikri hemen hemen ayn› ifadelerle aç›klamaktad›r: Allah, gizli bir hazine iken bi-
linmek ve tan›nmak istemifl; aflk deryas›n› muhabbet rüzgar›yla dalgaland›rarak
âlemleri yaratm›flt›r ( yani âlemlerin yarat›lmas›nda da aflk vard›r):
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Kenz-i mahfîden zuhûra geldi eflyâ lâ-cerem
Bâd-› hubbiyle temevvüc etdi çün deryâ-y› aflk2 3

Aflk, insanlara nefle de verir, mutluluk da. ‹nsanlar gerçek huzuru da ancak aflk-
ta bulurlar. Her fley, gelip geçicidir; ebedî olan, sadece Allah’t›r. Geçici varl›kla-
ra ba¤lanmak, insana olsa olsa geçici mutluluklar verebilir; çünkü varl›¤›n yok
olmas›yla verdi¤i mutluluk ve huzur da sona erecektir. Ebedî olan Allah’â ba¤-
lanman›n verece¤i mutluluk ve huzur ise, ebedî olacakt›r. Zaten, “kalplerin de
ancak Allah’›n zikri ile tatmin olacaklar›”, Kur’ân-› Kerîm’de de beyan edilmifl-
tir.24

6. Aflk ile zinde her melek
Aflk ile devreder her felek
Ay›lmaya tâ haflre dek
Kim nûfl ede sahbâ-y› aflk

“Meleklerin canl›l›¤›, ölümsüzlü¤ü aflk sayesindedir, felekler de aflk ile dönüp
dururlar; aflk kadehinden bir kez içen kifli mahfler gününe kadar ay›lmas›n.”

Daha önce aflk›n insanlar için dirilik, canl›l›k oldu¤unu söyleyen Hüdâyî, bura-
da meleklerin ve feleklerin de yine aflk sayesinde canl› kald›klar›n› söylemekte-
dir. Melekler ölümsüzdür. fiair, bunu aflk ile izah etmektedir. Feleklerin devret-
mesi de, onlar›n canl›l›¤›n›n alametidir. Son iki m›srada da aflk yine flaraba ben-
zetilmifltir. Aflk flarab›n› bir kez içen, yani mürflidinden himmet alan, tarikat eh-
li olan kiflinin mahfler gününe kadar ay›lmamas›, aflk yolundan ayr›lmamas› is-
tenmektedir. Felekler, k›yamet gününe kadar devretmeye devam edeceklerdir.
Art›k dönmez olduklar›nda, k›yamet kopmufl olacakt›r. Aflk yolundan ayr›lan
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insanlar da kendi k›yametlerini kendileri koparm›fl olacaklard›r ki, bu da arzu
edilen bir durum de¤ildir.

7. Budur yakîn bil ki haber
Koma vücûdundan eser
Pevâneye eyle nazar
Cân terkidir ednâ-y› aflk

“Do¤ru haber, her türlü flüpheden uzak haber, vücudundan bir eser bile b›rak-
mamakt›r. Pervaneye bak ve aflk›n en hafifinin, yani bafllang›c›n›n can› terk et-
mek oldu¤unu gör.”

Can, daha önce de geçti¤i gibi kiflinin maddî varl›¤› demektir. Maksad› Allah’a
kavuflmak olan âfl›k, can›n› terk etmeli ve vücudundan bir eser dahi b›rakmama-
l›d›r, yani maddî varl›¤›ndan s›yr›lmal›d›r. Bu, yolun bafl› veya bafllang›c›d›r.
Ahmed Pafla flöyle der:

Ey reh-i ›flka hadd ü nihâyet bulam diyen
Cân virmek ibtidâdur ana yokdur intihâ25

Ahmed Pafla’n›n beflerî aflk için söyledi¤i bu hakikat, elbette ilahî aflk için de ge-
çerlidir. Hüdâyî, bu hali “Can tekidir ednâ-y› aflk” m›sra›yla ifade etmektedir.
Bunun için de klasik “pervane” teflbihini kullanmaktad›r. Pervane, âfl›k; etraf›n-
da dönüp durdu¤u, sonunda câzibesine dayanamay›p yand›¤› “flem’” ise, aflk
için benzetilen olarak tasavvur edilmifltir. fiair, aflk yolunu seçenlere, pervane
gibi kendi kendilerini yakmalar›n› tavsiye etmektedir. Hayretî’ye göre “Aflk, öy-
le canlar can›d›r ki, öldürdü¤ü kifli ebedî dirili¤e kavuflur.”26 Tabiî ki kastedilen
fley, maddî varl›ktan kurtulmak gerekti¤idir. fieyhülislâm Bahâyî Efendi, bir ga-
zelinde flöyle demektedir:

Hîçe satm›flken metâ’-› cân›n› oldun yine
Ey Bahâyî flerm-sâr-› h›dmet-i dellâl-› aflk

“Ey Bahâyî, aflk dellâl› can’dan ibaret olan bütün mal›n› yok pahas›na satt›; ama,
sen yine de yapm›fl oldu¤u bu hizmetten dolay› ona mahcup durumdas›n.”

Âfl›k için önemli olan, candan kurtulmakt›r; aflk dellâl› da bunu yapm›flt›r.27

Maddî varl›klar›ndan kurtulan âfl›klar, buna karfl›l›k Allah’ta bâkî olma vasf›na
kavuflmufllard›r. Allah bâkî oldu¤u için, kendileri de ebedî hayat bulmufllard›r.
Ebedî hayata kavuflmalar›n› sa¤layan aflka, bu hizmeti karfl›l›¤›nda mahçup ol-
malar›nda flafl›lacak bir fley yoktur; çünkü böyle bir hizmetin herhangi bir karfl›-
l›¤› düflünülemez.

8. Aflk›n n’ola olsa ayân
Çün aflk ü müflg olmaz nihân
Bir zerrece gelmez cihân 
Vâsi’ dürür sahrâ-y› aflk
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“Aflk›n›n ayân olmas›nda flafl›lacak ne var? Aflk ve meflk, zaten gizli kalamaz.
Aflk o kadar genifl bir sahrad›r ki, cihân onun yan›nda bir zerre bile de¤ildir.”

Hüdâyî, bu beyitte de aflk›n gizli kalmas›n›n mümkün olmad›¤›ndan bahset-
mektedir. Sebebi de, aflk›n cihandan binlerce kez daha büyük veya genifl olma-
s›d›r. Aflk›n bu geniflli¤i, genellikle “feza” teflbihiyle anlat›lmaya çal›fl›l›r. Bü-
yük, küçü¤ün içine saklanamaz, gizlenemez. fiair, cihan›n bir zerre bile olma-
d›¤›n› söylemekle, dünyan›n âfl›klar kat›ndaki de¤ersizli¤ini de ifade etmifl ol-
maktad›r.

9. Bulan fenâ ender fenâ
Bulur Hüdâyî ol bekâ
K›lma¤a nefy-i mâ-sivâ
Fetvâ verir Monlâ-y› aflk28

“Ey Hüdâyî, fena içinde fenay› bulan, bekay› da bulur. Allah’›n d›fl›ndaki her fle-
yi reddetme hususunda aflk müftüsü fetva verir.”

Beyitte geçen “fena” ve “beka”, tasavvufî metinlerde en s›k karfl›laflt›¤›m›z iki te-
rimdir. “Kötü huylar›n davran›fllar›n yok olmas› fenâ, yerlerini güzel huylar›n ve
davran›fllar›n almas› bekâd›r... Kulun kendi (nefsanî) s›fat ve vas›flar›ndan s›y-
r›l›p ç›kmas› fenâ, Allah’›n s›fat ve vas›flar›yla süslenmesi bekâd›r... ‹nsan›n fe-
nâ halinde oldu¤unu da bilmemesi ‘fenâ ender fenâ’d›r.”29 Hüdâyî, bekay› bul-
man›n (bâkî olman›n) fenay› bulmakla mümkün olaca¤›n› ifade etmektedir.
“Nefy-i mâsivâ”n›n, yani Allah’›n d›fl›ndaki her fleyin reddedilmesi, onlarla olan
alakan›n kesilmesi demektir. Bu konuya pek çok flairimiz de¤inmifltir. “Olmaz
bir hanede mihman mihman üstüne” m›sra›, bu hal için de geçerlidir. ‹nsan gön-
lünde hem Allah’›n sevgisi hem de dünya sevgisi bir arada bulunamaz. Matlu-
bu Allah olan âfl›k, gönlünü dünya sevgisinden, ba¤›ndan ar›nd›rmak zorunda-
d›r. Nev’î’nin “Hudâ-bîn ol gözetme mâsivây›”30 fleklindeki tavsiyesi de konuyla
ilgili güzel bir örnektir. Ayn› flekilde tezat sanat›n›n çok güzel bir örne¤i ve -bel-
ki-  Nam›k Kemal’in meflhur beytinin de kayna¤› olan 

Dil esîrin oldu¤u günden beri âzâdedir
Mâsivâya ba¤lan›r m› ba¤lanan vicdân sana31

beytinde de “mâsivâ”, çok güzel bir sebebe ba¤lanarak reddedilmektedir. Bu red,
“bekâ-billâh” olman›n temel flart›d›r. Aflk, “mâsivâ” ile olan bütün ba¤lar›n ke-
silmesinin dine uygun oldu¤una dair fetva veren bir müftü veya bir kad› olarak
düflünülmektedir. Kanaatimizce, burada flair fleriat ile tarikat aras›nda bir ihtilaf
olmad›¤›n› vurgulamak istemifltir. Tarikat mensuplar›n›n gitti¤i yolun do¤ru ol-
du¤unu, fleriatla ilgili bir mevki olan müftüye veya kad›ya onaylatm›fl olmas›, te-
sadüfle izah edilemez.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Hüdâyî’nin aflk anlay›fl›n›n kendisinden önceki mu-
tasavv›f flairlerden farkl› de¤ildir. fiair, uzun süre vâizlik de yapm›flt›r; yani her



an halkla beraber olmufl ve insanlara bir fleyler anlatman›n zorluklar›n› ve yol-
lar›n› tan›m›flt›r. Hüdâyî’nin di¤er mutasavv›f flairlerden bir  fark› da, bu yönü-
dür. Buna ilave olarak kurucusu oldu¤u tarikatta da, belli bir olgunlu¤a erifltik-
ten sonra tekrar topluma dönme, bir ilke olarak benimsenmifltir. Bu iki temele
ba¤l› olarak, Hüdâyî’de -t›pk› Ahmed Yesevî’de oldu¤u gibi- didaktik endifle a¤›r
basmaktad›r. Bu endifleden dolay›, flair, dil ve üslup bak›m›ndan anlafl›l›r olma-
ya, ölçülü davranmaya; yani heyecanlar›na gem vurmaya çal›flm›fl olmal›d›r.
Anlatt›¤› aflk ayn›; fakat anlatma tarz›, dili ve üslubu biraz farkl›d›r. Bu farkl›l›k
da, onun orijinalitesidir.
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Müfret’ten Hikmet’e
-Bir Baflka Hüdâyî Portresi-

D O Ç . D R . Ö M Ü R  C E Y L A N
‹stanbul Kültür Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi 

fiöhreti ve tesiri günümüze kadar ulaflan inanç önderleri aras›nda Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin farkl› bir yeri vard›r. Tasavvufî görüfllerini son derece ince ve mü-
dakkik bir bak›fl aç›s›yla flekillendiren O, flöhretlerini olabildi¤ince keskinlefltir-
dikleri vahdet-i vücud söylemlerine borçlu sûfîlerin hayat hikayelerine benzer
bir ömür sürmemifltir. Halk aras›nda  bugün dahi hissedilen nüfûzunu, hemen
bütün mutasavv›flar›n ortak özelli¤i durumundaki etkileyici kiflili¤i ile ya da ta-
savvufun hoflgörü ve sevgiye dayal› dünya görüflü ile aç›klamak yetersiz olur.
Yine Hüdâyî, tahsilini ve fikrî tekâmülünü tamamlad›¤› payitahtta resmi otori-
teyle aras›na tam da olmas› gerekti¤i kadar bir mesafe koymay› baflarabilmifltir.
Hem yönetenler hem de yönetilenler nezdinde böylesine büyük bir sayg›nl›k ka-
zanmas›, hayata ve de¤iflen dünyaya kay›ts›z kalmayan bir tasavvufî anlay›fl be-
nimsemesi ile do¤rudan ilgilidir. Kurucusu oldu¤u Celvetiyye’nin kendisinden
sonraki en ünlü temsilcisi ‹smail Hakk› Bursevî, özellikle Rumeli’deki görevleri
s›ras›nda halkla baz› sürtüflmeler yafl›yorken onun benzer s›k›nt›larla hiçbir gün
muhatap olmamas›, kazand›¤› flöhret ve itibarda yaln›z tarikat prensiplerinin
de¤il kiflili¤inin de önemli bir rolü oldu¤unu göstermektedir. Gerçekten de Hü-
dâyî, cezbeli ve cazibeli mutasavv›flara nazaran çok daha mutedil bir yolda yü-
rümüfltür. Kendisinin silsileten fleyhi olan Hac› Bayrâm-› Velî gibi o da etraf›n-
da genifl bir muhib kitlesi toplam›fl fakat Hac› Bayram’›n saraydan yüzlerce km.
uzakta u¤rad›¤› devlet takibatlar›na o taht›n gölgesinde bile u¤ramam›flt›r. Vah-
det-i vücûd nazariyesini ve Âl-i Abâ sevgisini ehl-i sünnet dairesinden tafl›rma-
maya özen gösteren Hüdâyî, Sünnî anlay›fl›n sembol baz› tarikatlar› gibi bu tav-
r›n› gündelik hayata tafl›mam›flt›r. Hac› Bayram-› Velî’nin çilehane arkadafl›
fieyh Bedreddin’i yazd›klar›nda fliddetle tenkit etmesine ra¤men hayat› boyun-
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ca hiç kimseden güler yüzünü esirgememifltir. Hatta tutarl›, ›l›ml› ve hayat› do¤-
ru okuyan bak›fl aç›s›yla vahdet-i vücûd ve fiia temayülleri belirgin olan Mevle-
vî (fiemsî) ve Melâmî çevrelerde dahi büyük bir hüsn-i kabûl görmüfltür.
fiâir Hüdâyî de fieyh Hüdâyî’nin hayat çizgisini ve k›ymet hükümlerini m›srala-
ra tafl›r. Kimi istisna söyleyifller bir kenara b›rak›l›rsa Hüdâyî Dîvân› tevhîd, is-
timdâd ve duâ etraf›nda örülmüfl manzûmelerden kuruludur. ‹lâhî formunda,
samîmî ve sade bir dille söylenmifl fliirler adeta bestelenmek ve ezberlenmek
üzere tasarlanm›fl gibidir. Tasavvuf mûsikîsine özgü usullerle tegannî edilecek
manzûmeler yazmak gelene¤in yayg›n bir e¤ilimi olmakla birlikte flahsiyeti ve
kabiliyeti ile bunu en iyi flekilde baflaran mutasavv›flardan birisi flüphesiz ki
Azîz Mahmud Hüdâyî’dir. Denebilir ki o, Yunus takipçileri aras›nda özgün bir
edebî kiflili¤e sahip flairlerin önde gelenlerindendir. ‹lâhî aflk›n ve lirizmin do-
ru¤a ç›kt›¤› nakarat bölümlerinde tasavvufî fliir gelene¤inin klifleleflmifl kulla-
n›mlar›n› maharetle kullanan Hüdâyî, kimi zaman da gelene¤i flekillendirmek
istercesine kabiliyetini özgür b›rak›r:

Hudâyâ cümle-i âlem 
Sana afl›k seni özler

Melek cinn ü benî Âdem
Sana afl›k seni özler

Zemîn olmufl yolunda hâk
Eder deryâ yakalar çâk

Dün ü gün raks eder eflâk
Sana afl›k seni özler (Divan1)

Divan’›n büyük bir bölümünü yukar›da çizdi¤imiz çerçevedeki fliirler oluflturur.
Tasavvufî fliir gelene¤i üslubunun ortak ve köklü tav›rlar›ndan biri olan tebli¤
ise Hüdâyî fliirinin dördüncü büyük mihveridir. Husûsen Hakk’a seslenen tev-
hid, istimdad ve duâ ilâhîlerinden farkl› olarak bu fliirler, Hakk’› bilmek ve bul-
makla mükellef olan halka hitap eder. Halkla kurdu¤u düzeyli ve s›cak iliflkile-
ri ile büyük bir nüfuz kazanan Hüdâyî’nin hayat tarz› ve tebli¤ üslûbu öncelik-
le bu manzûmelerde aranmal›d›r. Bir baflka ifadeyle ilk gruptaki fliirler Hüdâ-
yî’nin uzletteki samimiyet ve cezbesini, ikinci gruptakiler ise cemiyet içindeki
tarz›n› ve cazibesini yans›t›r. Tebli¤ fliirlerinin tamam› halk›n nefsini bilmesi
üzerine kuruludur ve nefsi bilmenin ilk flart› bekâ ile fenâ aras›ndaki ayr›m› sa¤-
l›kl› yapabilmektir. Tasavvufî fliirimizin hemen bütün temsilcileri gibi Hüdâyî
de her f›rsatta dünyan›n fanili¤ini vurgular. Ona aldanman›n insan› nas›l musi-
betlere düçar edece¤ine dikkat çeker. Derviflli¤in dünyaya hak etti¤i kadar de¤er
vermekle bafllad›¤›n›, aksi takdirde emanete h›yanet edilmifl olaca¤›n› vs. söyler:

Yalanc› dünyaya aldanma yâ hû
Bu dernek da¤›l›r divan e¤lenmez

‹ki kap›l› bir vîrânedir bu
Bunda konan göçer mihmân e¤lenmez



Bakma bunun karas›na a¤›na
Gönül verme bostan›na ba¤›na
Benzer hemân o¤lan oyunca¤›na
Bunda akl› olan insân e¤lenmez (Divan 67)

***

Nefse uyup râh-› Hakdan taflra ç›kmak yol mudur
Kibr ü ucb ile ad›n dervîfl takmak yol mudur
Matlab›n a‘lâ iken ednâya akmak yol mudur
Yâr-› bâki var iken a¤yâra bakmak yol mudur (Divan 58)

***

Sak›n emânete etme h›yânet 
Bir gün ›ss›na tapfl›rsan gerekdir

Bâki de¤il bunda be¤im ikâmet
Bir âleme dahi varsan gerekdir

Nice bir gafletden uyanmayas›n
Dergâh-› Hakk’a varam sanmayas›n

Bir ifl et kim sonra utanmayas›n
Ne ifllersen varup görsen gerekdir (Divan 59)

Bu dörtlükler de toplum içerisindeki Hüdâyî tan›mak, cemiyetten büyük bir te-
veccüh ve hüsn-i kabul gören dünya görüflünü anlamak için yeterli de¤ildir.
Okudu¤umuz bu örnekler Divan›’n›n büyük bir bölümünü yans›tmaktad›r ve ta-
mam›, toplumun örnek edindi¤i bu büyük mutasavv›f›n postniflin edas› ve va-
kar›yla söyledi¤i dizelerden oluflmaktad›r. Bir baflka ifadeyle ya manaya dönük-
tür ya da manaya davet etmektedir. 
Hüdâyî’nin ak›p giden gündelik hayata dair kanaatleri ise k›smen k›talar›nda ve
daha çok müfretlerinde gizlidir. Tasavvuf’u bir yaflam biçimi olarak benimseyen
ve benimsenmesi için çal›flan Azîz Mahmud Hüdâyî, dünyay› fani ve dünyayla
alakal› her fleyi mâlâyânî kabul eden bir gelene¤in mensubudur. Mensubu oldu-
¤u bu gelene¤i haleldar etmeden dünyevî meseleler hakk›nda yorum yapabil-
mek için de kimi divan flairlerinin benimsedi¤i yolu tercih eder: Hikmet! Nite-
kim mesle¤iyle de örtüflen bu tav›r, Klasik Türk fliiri poetikas›n›n en ifllek ‹lâhî
referanslar›ndan biridir.  
Müfret flairi Hüdâyî 1700’lü y›llarda Üsküdar sokaklar›n› dolduran binlerce Os-
manl›’dan biridir. Halk›n nabz›n› tutar, gördü¤ü aksakl›klara de¤inir. Bilge bir
edayla ve sokaklar›n anlayaca¤› üslupla konuflur. Toplumsal çözülmenin flehri
yaflanmaz k›l›fl› bugüne özgü bir vak›a de¤ildir. Hüdâyî de dîni ve tasavvufu su-
iistimal edenlerin ‹stanbul’u karanl›klar içerisinde b›rakt›¤›ndan flikâyet etmek-
tedir: 

fiehr-i ‹stanbul flerr ü fitneden hâlî de¤il
Zühd ü takvâ vü ibâdet herkesin hâli de¤il (Divan 194, M.115)
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Uyan gafletden ey gâfil nedir bu nevm-i gafletler
fiu zulmânî Sitanbul’a neden böyle muhabbetler (Divan 192, M. 82)

Gâh art›k sarayda ve sokakta nüfuzunu art›ran kad›nlar›n fitnelerinden, gâh ka-
d›nlar kadar dirâyet gösteremeyen erkeklerden dem vurur:

Bu meseldir söylenir halk›n dilinde dâimâ
Dinleme avrat sözünü umma avratdan vefâ(Divan 189, M.45)

Ne zenler var ki ma‘nâda ol erdir
Ne erler var ki avratdan bed-terdir (Divan 198, M.181)

Çok de¤il bir as›r önce sadaka tafllar›ndaki alt›nlar›n bile aylarca bekledi¤i Os-
manl› toplumunda art›k kefil olunacak güvenilir insan bulmak neredeyse im-
kans›z hale gelmifltir:

Bulmak istersen e¤er kadr-i cemîl
Ne vasî ol ne vekîl ol ne kefîl (Divan 188, M. 24)

Yavafl yavafl kendini hissettirmeye bafllayan adaletsiz gelir da¤›l›m› ve yoksulun
her ortamdaki mazlumiyeti onu kara mizah yapmaya dahi götürür:

Sana bir ma‘nî diyem ey ehl-i rây
E¤ri yohsuldur cihânda do¤ru bây (Divan 199, M. 198)

‹nsanlar›n “ben”lik davas›na düflmelerinden ve yapt›klar› iyiliklere karfl›l›k bek-
lemelerinden her duyarl› Osmanl› ayd›n› gibi Hüdâyî de flikâyetçidir:

Benim diyen kat› ahmak kiflidir
Ki zîrâ ben demek fleytan iflidir (Divan 188, M. 27)

‹yili¤i et suya at bilmezse ger bal›k an›
Bilir ey dil alîm ü dânâ olan Hâlik an› (Divan 188, M. 28)

Özellikle deniz yoluyla seyahat eden bulafl›c› hastal›klar, toplum içinde gittikçe
artan sa¤l›k problemleri ve bütün bunlara karfl›n halk›n umars›zl›¤› onu bir hay-
li rahats›z eder. Sa¤l›kl› iken k›ymetini bilmeyen halk›n, kurbanlar›na flehadet
vaat edilen humma ve  veba gibi bulafl›c› hastal›klara sövmesine dayanamaz:

Devlet ü dünyâ içün çekdin ta‘ablar er ve geç
Bari s›hhat ni‘metinin kadrini bildin mi hiç (Divan 190, M.57)

Sak›n fletm etme hummâ zahmetine
Ki mahmûmun sebebdir rahmetine (Divan 196, M. 157)

Her fleye ra¤men hayat devam etmektedir. Üzerine gün do¤an herkes gibi Hüdâ-
yî’nin de arzular› ve hazlar› vard›r. Bahar Üsküdar’› kucaklay›p da sineleri flevk-
le doldurdu¤unda Hüdâyî’nin gönlü de kanatlan›r. Kendisini bütün renk ve
cümbüflüyle yaflanas› bir bahçe olan hayat›n kollar›na b›rak›verir. Kimi müfret-
lerde büyük sûfîyi, günün tad›n› ç›karan bir rintten ay›rmak güçleflir. ‹nsanca
yaflaman›n yolu gam ve kederi umursamamakt›r :

Mâzîye k›lma te’essüf yeme müstakbel gam›n
Hâlini hofl gör ki ömrün hâs›l› imrûzdur (Divan 188, M. 15)
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Cihânda âdem olanda gam olmaz
An›nçün pür-gam olan âdem olmaz (Divan 193, M. 95)

Böyle anlarda sûfiyâne temkin ve vakar ipini bir süreli¤ine de olsa b›rak›p flâirâ-
neli¤i mahmuzlar. Gönlünü sevdi¤ine kapt›ran toy bir âfl›k kadar heyecanl›d›r:

Alaldan gönlüm ol flûh-› cihân›m
Gönülsüz durur oldu tende cân›m (Divan 198, M. 176)

Mürflid-i kâmil ciddiyetinden s›yr›l›p âdeta tebdil-i k›yâfetle aflk iklimini ad›m-
lad›¤› bu müfretler, flâirlik iddiâs›ndaki her fâniyi k›skand›racak kadar lirik ve
samîmîdir. ‹ddiâ ve tevâzû aras›ndaki ince çizgiyi bir ç›rp›da aflan flu m›sralar,
âfl›k Hüdâyî’nin coflkunlu¤una da en büyük delildirler:

Cefâdan yüz çevirmez derd-i gamdan lezzet alm›fld›r
Benim dîvâne gönlüm çok belâdan arta kalm›fld›r (Divan 198, M. 187)

Bülbüle cevr ü cefâ etme gülüm
Aya¤›yla gelene olmaz ölüm

(Divan 194, M. 118)

Vuslat düflman› zahidlere karfl› saf tutan serdengeçti âfl›klar aras›nda o da vard›r.
Hatta Üsküdar’dan yükselen ses 17. as›r afl›klar› aras›ndaki en keskin ve en pervas›z
ç›¤l›klardan biridir. En fluh divan flairlerinin beyitlerinde bile bir araya gelmeyen vi-
sâl, zevk, cimâ‘, lezzet, ‘innîn sözleri Hüdâyî’nin müfredinde bir araya gelirler:

Visâlin zevkini cânâ ne bilsin zâhid-i miskîn
Efendi kande fehm eyler cimâ‘›n lezzetin ‘innîn

(Divan 187, M. 13)    

Netice itibariyle Hüdâyî’nin 200’ü bulan müfretlerinde söyledikleri bunlarla s›n›r-
l› de¤ildir. Eski mesle¤i kad›l›k ve kad›lar hakk›ndaki elefltirilerini (bkz. Divan 191,
M. 67, 68) veya fliir anlay›fl›n› aç›klad›¤› görüfllerini (bkz. Divan 198, M. 188) de
müfretler arac›l›¤›yla dile getirir. Anlafl›lan küçük ama etkili bir naz›m flekli olan
müfret, Hüdâyî’nin fliir dünyas›nda maddi hayata aç›lan bir pencere hükmündedir.
Bu manzum parçalar hesaba kat›lmadan onun sûfî, edebî ve beflerî kiflili¤i üzerine
söylenecek ve yaz›lacak sözler her zaman eksik kalacakt›r. Hüdâyî‘nin müfretleri
bir yandan bize flairinin dünya görüflünü verirken bir yandan da kendi ifadesiyle
“gelmek ve gitmek aras›ndaki” k›sa ömür sürecini bilgece idrak ettirmektedir:

GELMEN‹N B‹R G‹TMES‹ VAR EY HÜMÂM
G‹TD‹ GELMEK KALDI G‹TMEK VESSELÂM...

D‹PNOTLAR

1B‹ldiri boyunca al›nt›lanan fliirlerin sayfa numaralar› Hüdâyî Divan›’n›n flu neflrine aittir: 
Zîver Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâî Divan› II, ‹stanbul 1985.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Arapça ve Farsça Manzûmeleri

D O Ç . D R . M U S A  Y I L D I Z
Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi, Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü Ö¤retim Üyesi

Azîz Mahmud Hüdâyî, yaflad›¤› XVI.-XVII. yüz y›llar›n siyâsî, sosyal ve kültür
tarihiyle ilgili araflt›rmalarda ad›ndan bir vesile ile mutlaka söz edilen mümtaz
flahsiyetlerden birisidir. Bu çal›flmada bu güne kadar müstakil bir araflt›rma ko-
nusu yap›lmayan, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dîvân›nda ve di¤er eserlerinde yer
alan Arapça ve Farsça manzûmeleri incelenecektir. As›l amaç, Arapça ve Farsça
manzûmeleri, bu dillere vâk›f olmayanlar›n istifadesine sunmakt›r.  
Çal›flmada Ziver Tezeren’in 1987 y›l›nda ‹stanbul’da yay›mlam›fl oldu¤u Azîz
Mahmud Hüdâyî Divan›’nda yer alan Arapça ve Farsça manzûmeler esas al›n-
m›flt›r. Bu manzûmelerin Arapça olanlar›ndan dört tanesinin yerleri, divân›n›n
nüshalar›ndan üçü taranarak tespit edilmifltir. Bu nüshalar Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Hâc› Mahmud  Efendi Bölümü, No: 2372/2 (54b-173b), Ankara Millî Kü-
tüphane, Yz. A.1915 (142b-178a)1 ile A.5598 (13b-121b)’dir. Bunlardan Süley-
maniye Kütüphanesi, Hâc› Mahmud  Efendi nüshas›n›n istinsâh tarihi, müelli-
fin vefat tarihine iki y›l gibi yak›n bir zaman oldu¤undan, bu nüsha as›l nüsha
olarak kabul edilmifl ve di¤er iki nüsha bununla karfl›laflt›r›lm›flt›r. Söz konusu
yazma, Mustafa Tatc› ile birlikte t›pk› bas›m ve çeviri yaz›m›n› haz›rlam›fl oldu-
¤umuz nüsha olup, h.1040/m.1630 tarihlidir2. 
Divân›n taranmas› s›ras›nda, söz konusu kitapta yer almayan bir yeni Arapça
k›t’a taraf›m›zdan belirlenmifltir. Dîvânda tespit edilemeyen di¤er manzûmeler
ise, ad› geçen eser esas al›narak, Arapçadan Lâtin harflerine aktar›lm›fl olup, ül-
kemizde tamam›n›n Türkçeye çevirisi ilk defa taraf›m›zdan yap›lm›flt›r. Böylece
5 adet Arapça fliir, 12 adet Arapça k›t‘a, 12 adet Arapça müfred, 13 adet Arapça
seci‘li sözü ile 5 adet Farsça k›t‘a ve müfred tespit edilmifltir. Ayr›ca belirlenen
14 adet Arapça-Türkçe kar›fl›m› mülemma‘ ve telmi‘leri de konuya dahil edil-



mifltir. Tespit edilen bu manzûmelerde Cenab-› Hak, Hazreti Peygamber (s.a.v.),
kitap, iman, ibadet, af dileme, kötülü¤ü terk etme, cennette evlatlar› görme ar-
zusu vb… konular ifllenmektedir. Çal›flman›n sonuna, bütün manzûmelerin Lâ-
tin harflerine aktar›lm›fl hâli ile Türkçe çevirileri eklenmifltir. fiiirlerin Türkçe-
ye çevirileri yap›l›rken mümkün oldu¤unca fliir diline sad›k kal›nm›flt›r.
Osmanl› kültüründe kiflinin iki borcu vard›r. Bunlardan birincisi Arapça ö¤ren-
mek, ikincisi de Farsça ö¤renmektir. “Kim ki bilir Fârisî, gider deynin yar›s›” sö-
zü yayg›nd›r. Bu söze göre, Farsça ö¤renen kifli borcunun yar›s›n› ödemifl olur.
Kifli borcunun geri kalan yar›s›n› ise Arapça ö¤renerek öder. Bu düflünceden ha-
reket eden Osmanl› âlimleri, bu iki dili, ald›klar› sa¤lam bir medrese e¤itimiyle
iyi bir flekilde ö¤renmifllerdir. Ayn› ilmî düflünceden hareket etti¤ini düflündü-
¤ümüz Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bu dillere hakimiyeti, bir yabanc› dilde en zor
kaleme al›nan Arapça ve Farsça manzûmelerinde görülmektedir. Yaln›z Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin hayat›yla ilgili eserlerde3 onun Arapça ve Farsçayla olan
münasebetini ortaya koyan pek fazla bilgi yoktur. Ancak bu eserlerde sat›r ara-
lar›ndan baz› sonuçlar ç›karmak mümkündür. Mektûbât adl› eserindeki4 “Tahsî-
limiz, saltanat-› Süleymâniye sâyesinde ve Selimiye devletinde olmufltur.” ifade-
sinden, e¤itimini Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim zaman›nda tamamlad›¤›
anlafl›lmaktad›r. 
Tezâkir adl› eserinde yer alan flu cümleleri de, onun medrese tahsili hakk›nda
baz› ipuçlar› verir niteliktedir5:

“Merhûm ve ma¤fûr leh ceddiniz Sultân Süleyman Hân Hazretlerinin sâye-i sal-
tanatlar›nda, Siget (Zigetvar) seferinden iki y›l önce esrâr-› Kur’ân-› Hakîm ve
âsâr-› Furkân-› Azîm Küçükayasofya’da bu duac›n›za münkeflife olup, husûsan
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bu ‘Yâ Sîn ve’l-Kur’âni’l-Hakîm’ k›ssas› ›yân olup, dâ’im yazmak hât›ras›nda ol-
dukça mevâni‘ zuhûr ederdi.” 
Bu cümlelerden, Zigetvar Seferinin meydana geldi¤i h.974/m.1566’dan önceki
y›llarda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Küçükayasofya’da ilim tahsili ile meflgul ol-
du¤unu anlamak mümkündür. 
Böylece ilk tahsîline fiereflikoçhisar’da bafllayan, bilgisini artt›rmak için ‹stan-
bul’a giden ve Küçük Ayasofya Medresesinde tahsîlini sürdüren Azîz Mahmud
Hüdâyî, daha sonra ‹stanbul’da Naz›r-zâde Ramazan Efendinin (984/1576) ders-
lerini takip etmifltir. Nâz›r-zâde 1569 y›l›nda Edirne’ye müderris olarak tayin
edilince ondan ayr›lmam›fl, onun mu‘îd ve mülâzimi olmufltur. Naz›r-zâde,
1571-1572 y›llar›nda fiam ve M›s›r kad›l›klar› görevini ifâ ederken, onun mec-
lislerinde bulunmufl ve nâibli¤ini yapm›flt›r. Bu y›llarda en önemlisi bu ülke
âlimlerinden ald›¤› dersler ve özellikle Kahire’de fieyh Kerîmuddîn Halvetî
(986/1577)’den ald›¤› “Usûl-i esmâ” olmufltur6. 
Bu çal›flmada, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Arapça ve Farsça manzûmeleri yedi
ana bafll›k alt›nda ele al›nm›flt›r. Bunlar s›ras›yla dîvân› içinde geçen Arapça ‹lâ-
hîleri, Arapça ‹lâhîsi, Arapça k›t‘alar›, Arapça müfredleri, Arapça seci‘li sözleri,
Arapça-Türkçe kar›fl›m› mülemma‘ ve telmi‘leri, Farsça k›t‘a ve müfredleridir. 
Dîvân› içinde geçen Arapça ‹lâhîlerinden ilki (Arapça ve Farsça Manzûmeleri A-
1), Ziver Tezeren bask›s›nda “Tesbîhâtu’t-Terâvîh (Teravih Tesbihat›)” bafll›¤›
alt›nda verilmifltir. Çal›flmada esas al›nan as›l nüshada, 129. ilâhî olarak yerini
alm›flt›r. ‹ki beyitten meydana gelen bu ilâhîde, Allah’a yakar›p, peygambere sa-
lât ve selâm getirerek af dileme, do¤ru yola iletmesini isteme ve cennete girme-
yi arzulama konular› ifllenir.
‹kinci ilâhî ise (Arapça ve Farsça Manzûmeleri A-2), Ziver Tezeren bask›s›nda
“Tesbîhâtu’t-Terâvîh (Teravih Tesbihat›)” bafll›¤› alt›nda verilen birinci ilâhînin
devam› gibidir. Ancak inceledi¤im nüshalarda pefl pefle gelmelerine ra¤men, iki
ayr› ilâhî fleklinde yaz›lm›fl ve numaralanm›flt›r. As›l nüshada 130. fliir olarak
yerini alm›flt›r. Bu ilâhîde de Peygamber (s.a.v.) konu edilmifl, miraç olay›na tel-
mihte bulunulmufl, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gitti¤i, onun Kur’ân’la
yarat›lanlar›n hepsine gönderildi¤i, âlemlere rahmet olarak geldi¤i ve peygam-
berlerin sonuncusu oldu¤u ifade edilir. 
Üçüncü ilâhî (Arapça ve Farsça Manzûmeleri A-3), Ziver Tezeren bask›s›nda
Arapça fliirler k›sm›nda “Munâcâtu’t-Temcîd (Övme Yakar›fl›)” bafll›¤› alt›nda
verilmifltir. As›l nüshada ise 149. ilâhî olarak yerini alm›flt›r. Yedi beyitten mey-
dana gelen bu ilâhîde Allah’a tam bir yakar›fl ve yalvarma söz konusudur. Bir ör-
nek olmas› aç›s›ndan bu fliirin Türkçe çevirisini burada vermek uygun olacak-
t›r:

1. Ey bu kubbeleri direksiz binâ eden
Ey rüzgâr› gönderen ve ey bulutlar› inflâ eden

2. Ey vicdanlarda gizlenenlerin hepsini bilen
Ey istediklerini bir kitapta takdîr eden
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3. Habibine ve onun ailesinin hepsine salât et
Hesap yerinde ümmetinin kusurlar›n› setr et

4. Ey s›k›nt›lar› gideren ve günahlar› ba¤›fllayan
Ey gayb› bilen ve do¤rular› ilham eden

5. Ey kendisine bütün ihtiyaçlar sunulan
Ey ›st›raplar›n giderilmesinde kendisine dayan›lan

6. Kulunun kalbini senden baflkas›n› sevmemesi için temizle
Ey tasarruf sahibi ey kölelerin efendisi

7. Fazl›n ve kereminle sana kavuflmay› kolaylaflt›r bize
Ey engelleri kald›ran ey örtüleri açan 

Dîvânda yer alan Arapça dördüncü manzûme (Arapça ve Farsça Manzûmeleri A-4),
as›l nüshada 151. ilâhî olarak yerini alm›flt›r. Murabba fleklinde befl hâneden
meydana gelen bu ilâhîde Azîz Mahmud Hüdâyî, tasavvufî e¤itim sürecinde olan
ö¤rencilerine seslenerek, onlara dünyay› terk etmelerini, üstad›n hizmetinde ol-
malar›n›, r›z›k vereni görmeleri için aç kalmalar›n›, sadece Allah’a yönelmeleri-
ni, irflâd› kabul etmeme durumunda kiflinin kurtulufla eremeyece¤ini dile getirir. 
Bu çal›flmada ikinci bafll›k olan “Arapça ‹lâhîsi” (Arapça ve Farsça Manzûmele-
ri B) ad› alt›nda ele al›nan “Te‘âlev eyyuhe’l-‘uflflâk (Gelin ey âfl›klar)” diye bafl-
layan ilâhî, Ziver Tezeren bask›s›nda olmas›na ra¤men, dîvân›n taraf›m›zdan in-
celenen nüshalar›nda bulunamam›flt›r. Bu yüzden çal›flmada müstakil bir bafll›k
alt›nda incelenmifltir. Murabba fleklinde befl hâneden meydana gelen bu ilâhîde
Azîz Mahmud Hüdâyî, âfl›klara seslenerek onlar› her fleyin sahibi olan, diledi¤i-
ni azîz ve diledi¤ini de zelîl eden Allah’a yöneltir. 
“Arapça K›t‘alar›” bafll›¤› alt›nda yer alan (Arapça ve Farsça Manzûmeleri C) on
iki müstakil k›t‘ada, Cenâb-› Hak, iman, ibadet, af dileme, hamd ve flükür konu-
lar›n› ifllemektedir. Bunlardan on ikincisi Ziver Tezeren bask›s›nda olmamas›na
ra¤men, dîvân›n taraf›m›zdan incelenen nüshalar›nda tespit edilmifltir. Bu k›t‘a
flöyledir:
Esta¤firu’llâhe’l-‘Azîm 
Min kulli mâ lâ yestakîm
Ente’l-Kerîm Ente’r-Rahîm
‹¤fir lenâ yevme’z-zelel

Bu k›t‘an›n Türkçeye çevirisini de flu flekilde yapmak mümkündür:

Af dilerim Yüce Allah’tan 
Do¤ru olmayan her fleyden
Sen cömertsin Sen merhamet eden
Affet bizi ahiret günü

Bu k›t‘an›n son m›sras›nda ahiret günü için, “yevme’z-zelel (kusurlar/itaat gü-
nü)” tabirinin kullan›lmas› dikkat çekicidir. Bu tabir ‹slâmî literatürde ender
rastlanan bir tabir gibi görünmektedir. 
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Bu çal›flmada “Arapça Müfredleri” bafll›¤› alt›nda (Arapça ve Farsça Manzûme-
leri D), on iki adet müfred yer al›r. Bu müfredlerde Cenab-› Hak, peygamber,
iman, kötülü¤ü terk etme, bel ve yol evlatlar›n› cennette görme arzusu gibi ko-
nular› ifller. Bunlara örnek olarak flu müfredleri vermek mümkündür:

1. Da‘i’l-hubse ve’c‘alhu harâmen ‘aleyke
Ve ahsin ilâ men esâ’e ileyke

Türkçesi:
B›rak kötülü¤ü yasakla onu kendine
‹yilik et sana kötülük eden

8. Necâ min nefsihi men vahhada’llâhe 
‹zi’t-tevhîdu tiryâku’s-sumûmi

Türkçesi:
Kendini kurtard› kelime-i tevhîdi söyleyen
Kelime-i tevhîd panzehiridir zehirlerin

10. Ekûlu târeten yâ Rabbi zidnî 
Ve uhrâ leyte ummî lem telidnî

Türkçesi:
Ey Rabbim bana art›r bazen derim
Keflke annem beni do¤urmasayd› bazen de derim

“Arapça Seci‘li Sözleri” bafll›¤› alt›nda (Arapça ve Farsça Manzûmeleri E),  on üç
adet seci‘li söz yer almaktad›r. Bu seci‘li sözlerde Cenâb-› Hak, peygamber, iman
ve ibadet konular›n› ifller. Bunlara örnek olarak flu seci‘li sözleri vermek müm-
kündür:

2.  Men ‘amile sâlihan bi-husni’l-i‘tikâdi
Fa’llâhu Te‘âlâ yûsiluhu ile’l-murâdi
Fe inne’llâhe Ra’ûfun bi’l-‘ibâdi
Leyse li-fadlihi ve keremihi nefâdi

Türkçesi:
Tam bir inançla kim iyi bir amel ifller
Allahu Teala onu murad›na erdirir
Allah kullar›na karfl› merhametlidir
Fazl› ve keremi tükenmezdir

6. Ve’skinî flerâben tahûrâ
Ve yessir lî bi-rahmetike cenneten ve surûrâ
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Türkçesi:
Temiz bir içecek sun bana
Kolaylaflt›r rahmetinle cenneti ve sevinci bana
14. Fe ke’enne kulûbenâ beyne hadîd

Fîhâ lâ yu’essiru va‘dun ve lâ va‘îd

Türkçesi:
Sanki kalplerimiz demirler aras›nda
Ne vaat ne de tehdit tesir ediyor onlara

“Arapça-Türkçe Kar›fl›m› Mülemma‘ ve Telmî‘leri” bafll›¤› alt›nda  (Arapça ve
Farsça Manzûmeleri F), on dört adet mülemma‘ ve telmî‘ yer al›r. Dîvân›n nüs-
halar› taranarak belirlenen bu manzûmelerde Cenâb-› Hak, kader ve kazâ, iba-
det, irflâd, Allah yolunda çal›flma konular›n› ifller. Bunlara örnek olarak flu man-
zûmeleri vermek mümkündür:

1. Allâhumme yâ Hâdî7

Âsân eyle yolumuz 
Sehhil ‘ubûre’l-vâdî8 

Tîz geçir tut elimiz

12. O sultând›r eden kullar›n irflâd
Men lem yehdi’llâhu mâ lehu min hâd9

Gönül kasr›n ede lutf ile âbâd 
El-hamdu li’llâh efl-sukru li’llâh

15. Leyse li’l-insânî illâ mâ-se‘â10

Fe’ctehid fî’llâhi in fli’te’l-felâh11

Ey Hüdâyî Hakk’› zikr et dâ’imâ 
Tâ ki sadra hâs›l ola inflirâh

Bu çal›flman›n son bafll›¤› olan “Farsça K›t‘a ve Müfredleri” k›sm›nda (Arapça ve
Farsça Manzûmeleri G) befl adet k›t‘a ve müfred yer al›r. Bunlarda da Cenâb-›
Hak, Peygamber (s.a.v.) ve af dileme konular› ifllenir. Örnek olarak da flu man-
zûmeleri vermek mümkündür:

4. Zenb râ i‘tirâf huner est 
fier cezâst ez befler befler est

Türkçesi:
Hünerdir günah›n› itiraf etmesi insan›n 
Beflerin flerri cezas›d›r beflerin

5. Ez hak hemekes hâl-i nikû mîhâhed
Ân-est serencâm ki û mîhâhed
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Türkçesi:
Allah’tan herkes iyi hâl ister
Ama sonunda onun dedi¤i olur

Sonuç olarak, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin t›pk› bas›ma esas ald›¤›m›z dîvân›n›n
içinde yer alan 234 ilâhîden dördünün Arapça oldu¤u, bunun yan›nda dîvân›n
Ziver Tezeren bask›s›nda yer alan Arapça fliirleri bafll›¤› alt›ndaki manzûmele-
rinin, dîvân›n farkl› nüshalar›ndan ve üstad›n di¤er eserlerinden derlendi¤i an-
lafl›l›r. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bütün bu manzûmelerde, Cenâb-› Hak, Pey-
gamber, iman, kader ve kazâ, ibadet, miraç, Allah’a yakarma, af dileme, Al-
lah’tan do¤ru yola iletmesini isteme, cennete girmeyi arzulama, dünyay› terk et-
me, kötülü¤ü b›rakma, Allah’a yönelme, Allah yolunda çal›flma, irflâd, hamd ve
flükür konular›n› iflledi¤i görülür. Bu konular›n dîvân›nda ve eserlerinde ifllenen
konulardan farkl› olmad›¤› ortaya ç›kar.  
Bu manzûmeler incelendi¤inde, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin alm›fl oldu¤u sa¤lam
bir medrese e¤itimi sürecinde, Arapça ve Farsçaya vak›f oldu¤u sonucuna var›l›r.
Öte yandan kaleme ald›¤› 26 eserinden 19’unu Arapça olarak yazmas› da bu görü-
flü destekler mahiyettedir. Özellikle hocas› Naz›r-zâde ile birlikte gitti¤i fiam ve
M›s›r’da Arapça bilgisini art›rd›¤› anlafl›l›r. Böylece kendisi kaleme ald›¤› manzû-
meleriyle Osmanl›ca, Arapça ve Farsçaya olan vukûfiyetini de gözler önüne serer.  

ARAPÇA VE FARSÇA MANZÛMELER‹
A-DÎVÂNI ‹Ç‹NDE GEÇEN ARAPÇA ‹LÂHÎLER‹

1.
Yâ evvele’l-evvelîn yâ âhire’l-âhirîn
Salli ‘ale’l-Mustafâ ve Seyyidi’l-Murselîn
Va‘fu ‘annâ yevme’d-dîn va¤fir lenâ ecmâ‘în
Yâ Rahmânu yâ Rahîm yâ Latîfu yâ Kerîm
‹hdinâ’n-nehce’l-kavîm ve’s-sirâta’l-mustakîm
Va’¤fir lenâ yâ Mevlâ Ente’l-Cevâdu’l-Kerîm
Nes’eluke’r-Ridvâne ve’l-Cennete ve’n-na‘îm12

Türkçeye Çevirisi:
Ey öncelerin öncesi  ey sonralar›n sonras›
Peygamberlerin efendisi Mustafâ’ya salât et
Bizi k›yamet gününde affet bizim hepimizi ba¤›flla
Ey Rahmân ey Rahîm ey Latîf ey Kerîm
Bize hakîkati ve do¤ru yolu göster
Affet bizi ey Mevlâ sen cömertsin ve ikram edensin
Senden R›dvân’› Cennet’i ve nimetleri isteriz
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2.
Subhâne’llezî esrâ bi’l-Habîbi’l-Mustafâ
Mine’l-Mescidi’l-Harâm ile’l-Mescidi’l-Aksâ
Evsalehu bi’l-fadli ile’l-matlabi’l-a‘lâ
Summe evhâ mâ-evhâ ve’ctebâhu ve’stafâ
Erselehu bi’l-Hudâ ilâ kâffeti’l-verâ
Rahmeten li’l-‘âlemîn hâtemen li’l-enbiyâ
Sallâ’llâhu ‘aleyhi ve selleme teslîmâ
Ve âlihi’t-tayyîbîn ve sahbihi’l-etkiyâ13

Türkçeye Çevirisi:
Noksanl›klardan münezzehtir gece yürüten sevgili Mustafâ’y› 
Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya
Onu fazl›yla en yüce makâma ulaflt›rd›
Sonra vahyini bildirdi14 seçti onu ve ay›rd›
Onu Kur’ân’la yarat›lanlar›n hepsine gönderdi
Âlemlere rahmet ve peygamberlerin sonuncusu olarak
Allah salât ve selâm eylesin ona
Ve onun iyi ailesine ve takva sahibi dostlar›na

3.
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün
1.  Yâ men benâ bilâ ‘amedin hâzihi’l-kibâb15

Yâ mursile’r-riyâhi ve yâ munfli’e’s-sehâb

2. Yâ men yerâ cemî‘a hafâyâ’d-damâ’iri
Yâ men kadâ ve kaddera mâ flâ’e fî’l-kitâb

3. Salli ‘alâ habîbike ve âlihi ecma‘în16

Ve’stur ‘uyube’l-ummeti fî mevkifi’l-hisâb

4. Yâ kâflife’l-kurûbi yâ ¤âfire’z-zunûb
Yâ ‘âlime’l-¤uyûbi yâ mulhime’s-savâb

5. Yâ men ileyhi yurfa‘u kullu’l-havâ’ici17

Yâ men ileyhi yarci‘u fî def‘i’l-idtirâb

6. Tahhir fu’âde ‘abdike ‘an hubbi mâ sivâk
Yâ men lehu’t-tasarrufu yâ mâlike’r-rikâb

7. Yessir lenâ visâleke bi’l-fadli ve’l-kerem 
Yâ dâfi‘a’l-mevâni‘i yâ râfi‘a’l-hicâb18

Türkçeye Çevirisi:
1. Ey bu kubbeleri direksiz binâ eden

Ey rüzgâr› gönderen ve ey bulutlar› inflâ eden
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2. Ey vicdanlarda gizlenenlerin hepsini bilen
Ey istediklerini bir kitapta takdir eden

3. Habibine ve onun ailesinin hepsine salât et
Hesap yerinde ümmetinin kusurlar›n› setr et

4. Ey s›k›nt›lar› gideren ve günahlar› ba¤›fllayan
Ey gayb› bilen ve do¤rular› ilham eden

5. Ey kendisine bütün ihtiyaçlar sunulan
Ey ›st›raplar›n giderilmesinde kendisine dayan›lan

6. Kulunun kalbini senden baflkas›n› sevmemesi için temizle
Ey tasarruf sahibi ey kölelerin efendisi

7. Fazl›n ve kereminle sana kavuflmay› kolaylaflt›r bize
Ey engelleri kald›ran ey örtüleri açan 

4.
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
1. E lâ yâ es‘ade’l-evlâd

Da‘i’d-dunyâ ve hemme’z-zâd
Ve cânib kulle mâ ta‘tâd
Ve lâzim hidmete’l-ustâd

2. Tecevva‘ key terâ’r-Rezzâk
Ve halli’n-nefse ve’l-âfâk
Ve sir fî âlemi’l-itlâk19

Hunâke’l-kadru ve’l-a‘yâd

Pir Üftade Dergah›ndan bir seccade 



3. Fe hassil ahsene’z-zâd
Ve kum va‘bur ‘ale’l-vâdî20

Fe men lem yehdihi’l-Hâdî
Tehayyeru mâ lehû min hâd

4. Te‘âlev eyyuhe’t-tullâb21

‹lâ men yerhamu’l-evvâb
‘Asâ en yefteha’l-ebvâb
Lehu’l-cûdu lehu’l-imdâd22

5. Tecellâ Rabbunâ’r-Rahmân
Lehu’l-fadlu lehu’l-ihsân
Fe ennâ yuflihu’l-insân
‹zâ lem yakbeli’l-irflâd23

Türkçeye Çevirisi:
1. Dikkat et ey çocuklar›n en mutlusu

B›rak dünyay› ve geçim s›k›nt›s›n›
B›rak al›flt›¤›n her fleyi
Devam et üstad›n hizmetine

2. Aç kal r›z›k vereni görmek için 
B›rak enfüsü ve âfâk› 
Yürü özgürlük âleminde
Oradad›r Kadir ve bayramlar

3. Elde et en güzel az›¤›
Kalk ve geç vadiyi
Etmezse Allah kime hidâyet 
fiafl›r›r ve kimse edemez ona hidâyet

4. Gelin ey dostlar
Kuluna merhamet edene
Umulur ki kap›lar› açar
Cömerttir O yard›m eder

5. Tecellî etti Rahmân olan Rabbimiz 
Ondad›r fazilet Ondad›r ihsân
Nas›l felâh bulur insan
‹rflâd› kabul etmeyince 

B-ARAPÇA ‹LÂHÎS‹

1. Te‘âlev eyyuhe’l-‘uflflâk
Fe mâ fî’l-kevni mevcûd
Fe ¤ayru’l-Hakki ma‘dum
Ve ‘aynu’l-Hakki maksûd
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2. Huve’r-Râfi‘u Huve’l-Hâdî
Huve’l-Mu‘tî Huve’l-Mâni‘
Fe men kânet lehu ‘aynun
Fe bâbu’fl-flirki mesdûd

3. Teftinu eyyuhe’s-sâlik
Ve ‘indî kullu fley’in hâlik
Huve’l-Bâkî Huve’l-Mâlik
Lehu’l-fadlu lehu’l-cûd

4. Tu‘izzu men teflâ’u ve
Tuzillu men teflâ’ yâ Rab
Fe men vâleyte makbûl
Ve men ‘âdeyte merdûd

5. Lehu’d-dunyâ lehu’l-‘ukbâ
Lehu’l-‘ûlâ lehu’l-uhrâ
Lehu’s-su¤râ lehu’l-kubrâ
Ve Rabbu’l-‘arfli Mahmud

Türkçeye Çevirisi:
1. Gelin ey âfl›klar

Yok kainatta kimse
Yok Hak’tan baflkas› 
Hakk’›n kendisidir kastedilen

2. Yücelten O’dur hidâyet eden O
Veren O’dur engelleyen de O
Kimin varsa gözü
Kapal›d›r flirk kap›s›

3. Aklet ey sâlik!
Yok olur bendeki her fley 
Bakî olan O’dur sahip de O
Erdem O’nun cömertlik de O’nundur

4. Diledi¤ini azîz eder ve
Diledi¤ini zelîl edersin24 yâ Rab
Kime dost olursan odur makbûl
Kime düflman olursan odur merdûd

5. Dünya O’nun ukbâ O’nun
Evvel O’nun âhir O’nun
Küçük O’nun büyük O’nun
Arfl›n Rabbidir hamd edilen



C-ARAPÇA KIT‘ALARI

1. Li-zâti’llâhi lezzâtu
Ve nûru’l-Hakki mir’âtu
Fe câhid fî sebîli’r-Rabbi
Fe zikru’llâhi mirkâtu

2.  ‹sbir kalîlen fe ‘inde’l-‘usri yusru
Ve kullu emrin lehu vaktun ve tedbîru
Ve li’l-muheymini fî ahvâlinâ nazaru
Ve fevka tedbîrinâ li’llâhi takdîru

3. Te‘âlâ Rabbunâ’r-Rahmânu
‘Ani’l-‘aczi ‘ani’n-nuksâni
Lehu’l-fadlu lehu’l-ihsânu
Lehu’l-cûdu lehu’l-imdâdu

4. Yâ men yu‘tî ve yemna‘u
Lâ a‘rifu mâ asna‘u
Necnî min vartati hayretin
Ve’hdinâ sirâta mâ yenfa‘u 

5. el-Hamdu leke ve’fl-flukru 
Yâ men lehu’l-fadlu’l-‘azîmu
Yessir lenâ zevka’l-visâli
Yâ Muste‘ânu yâ Kerîmu 
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6. fiera‘nâ’l-yevme fî emrin ‘azîmi
Tevekkelnâ ‘ale’l-Hayyi’l-Kadîmi
Lehu’l-fadlu lehu’l-lutfu lehu’l-cûdu
Ve nercû rahmete’r-Rabbi’r-Rahîmi

7. Lâha lî en lâ felâha fî’l-hevâ
Fa‘budi’llâhe ve kun ehle’t-tukâ
Ve’ctehid fî kesbi hayrin dâ’imâ
Leyse li’l-insâni illâ mâ se‘â

8. Leke’l-hamdu leke’fl-flukru
Leke’l-ezkâru yâ Rahmânu
Fe minke’l-fadlu ve’l-cûdu
Ve minke’l-lutfu ve’l-ihsânu

9. Fe leyse’l-kâlu ke’l-hâli
Ve leyse’l-‘ilmu ke’l-‘ayni
Ve eyne’n-nâkisu’l-a‘mâ
Ve eyne sâhibu’l-‘ayni

10. Tih ‘ale’t-tâ’ihi25 ve kun zâ fitna
Key yetihe tîhuhu fî tîhik
Rabbenâ el-hamdu leke ve’fl-flukru lek
Fevka a‘dâdi mâ tahte’l-felek

11. Ente Mahmud Ente Ma‘bûd 
Ente Matlûb Ente Maksûd
Ente Ma‘bûd Ente Maksûd
Ente Mevcûd Ente Ma‘bûd

12. Esta¤firu’llâhe’l-‘Azîm
Min kulli mâ lâ yestakîm
Ente’l-Kerîm Ente’r-Rahîm
‹¤fir lenâ yevme’z-zelel26

Türkçeye Çevirileri:
1. Allah’›n zât›n›n lezzetleri vard›r

Ve Hakk›n nuru onun aynas›d›r
Rabbin yolunda çal›fl
Allah’› zikir yüceltir

2. Biraz sabret zorlukta bir kolayl›k vard›r
Her iflin bir vakti ve plan› vard›r
Hükümran›n hâllerimizde bir görüflü vard›r
Tedbirlerimizin üstünde Allah’›n takdiri vard›r

3. Rahmân olan Rabbimiz uzakt›r
Acizlikten ve noksanl›ktan
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Onun iyili¤i ve ihsân› vard›r
Onun cömertli¤i ve yard›m› vard›r

4. Ey veren ve engelleyen
Bilemiyorum ne yapaca¤›m›
fiaflk›nl›k ç›kmaz›na yakaland›k
Bizi fayda veren yola ilet

5. Hamd sana flükür sana
Ey yüce fazl› olan 
Bize kavuflma zevkini kolaylaflt›r
Ey yard›m eden ey ikramda bulunan

6. Bugün büyük bir ifle girifltik
Ezelî olan varl›¤a tevekkül ettik
Hikmet onun, lütuf onun, ikram onun
Rahmetini umar›z Rahim olan Rabbin 

7. Nefse uymada kurtulufl olmad›¤›n› fark ettim
‹badet et Allah’a ol takva sahibi
Daima iyilik yapmaya çal›fl
‹nsan için yoktur çal›flt›¤›ndan baflkas›27

8. Hamd sana flükür de sana
Zikirler de sanad›r ey Rahmân
‹yilik ve ikram sendendir
Lütuf ve ihsan da sendendir

9. Laf ifl gibi de¤ildir
Bilgi görmek gibi de¤ildir
Nerede amâ olan kusurlu
Nerede gören kifli

10. Kibirliye karfl› kibirli ve dikkatli ol
Onun kibri senin kibrinde yok olsun diye
Rabbimiz hamd sanad›r flükür de sana
Gö¤ün alt›ndakilerin say›s›ndan daha fazla

11. Sen hamd edilensin sen ibadet edilen
Sen talep edilensin sen yönelinen
Sen ibadet edilensin sen yönelinen
Sen var olans›n sen ibadet edilen

12. Af dilerim Yüce Allah’tan 
Do¤ru olmayan her fleyden
Sen cömertsin Sen merhamet eden
Affet bizi mahfler günü
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D-ARAPÇA MÜFREDLER‹

1. Da‘i’l-hubse ve’c‘alhu harâmen ‘aleyke
Ve ahsin ilâ men esâ’e ileyke

2. Ve lev kâneti’d-dunyâ tedûmu li-vâhid
Le-kâne Rasûlu’llâhi fîhâ muhalledâ

3. Tevekkelnâ ‘ale’l-hayyi’l-kadîmi
Recevnâ fadlahu bahran amîkâ

4. Teveccehnâ ile’r-Rabbi’l-Kerîmi
Fe nercû rahmete’llâhi’r-Rahîmi

5. Yessera’llâhu’l-Kerîmu’l-Muste‘ân
Ru’yete’l-evlâdi fî dâri’l-cinân

6. Tevekkeltu hakkan ‘alâ Halikî
Ve fevvadtu emrî ‘alâ Râzikî

7. Yâ fiâfi‘a’l-halâ’iki yâ menbe‘a’l-hudâ
Ente’llezî bu‘iste ilâ da‘veti’l-verâ

8. Necâ min nefsihi men vahhada’llâhe 
‹zi’t-tevhîdu tiryâku’s-sumûmi

9. Racavnâ fadlahu bahran ‘amîkan
Teveccehnâ ile’r-Rabbi’l-Kerîmi

10. Ekûlu târeten yâ Rabbi zidnî 
Ve uhrâ leyte ummî lem telidnî28

11. Hâlika’l-cinni Hâlika’n-nâsi
Râzika’z-zâkirîne ve’n-nâsi

12. Kitâbun fîhi ‘ilmu’d-dîni mezkûr
Bi-mûcibihi’l-‘amelu nûrun ‘alâ nûr

Türkçeye Çevirileri:
1 B›rak kötülü¤ü yasakla onu kendine

‹yilik et sana kötülük edene

2. Dünya flâyet bir kifli için kalsayd›
Resûlullah orada ebedî kal›rd›

3. Ezelî olan varl›¤a tevekkül ettik
Derin bir deniz olan fazl›n› umduk

4. ‹krâm sahibi Rabbimize yöneldik
Rahîm olan Allah’›n rahmetini dileriz

5. ‹krâm sahibi ve yard›m eden Allah kolaylaflt›r bize
Evlatlar›m›z› görmeyi cennet evinde
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6. Gerçekten yarat›c›ma tevekkül ettim
‹flimi de r›z›k verene b›rakt›m

7. Ey yarat›lanlar›n flefaatçisi ey hidâyet kayna¤› olan
Yarat›lanlar›n daveti için sensin gönderilen

8. Kendini kurtard› kelime-i tevhîdi söyleyen
Kelime-i tevhîd panzehiridir zehirlerin

9. Derin bir deniz olan fazl›n› umduk
‹krâm sahibi Rabbimize yöneldik

10. Ey Rabbim bana art›r bazen derim
Keflke annem beni do¤urmasayd› bazen de derim

11. Ey cinleri yaratan ey insanlar› yaratan
Ey zikredenlere ve insanlara r›zk› veren

12. Allah’›n kitab›nda dinî ilimler mezkûrdur
Ona göre amel etmek nûr üstüne nûrdur

E-ARAPÇA SEC‹‘L‹ SÖZLER‹

1. Allahumme salli ‘ale’r-Rasûli’l-Mustafâ ve’l-habîbi’l-Muctebâ
Râkibi’l-Burâki leylete’l-mi‘râci
Sâhibi’fl-flefâ‘ati’l-‘uzmâ yevme’l-ihtiyâci 
Hâtemi’l-enbiyâ’i ve’l-murselîn
Ed-Dâ‘î ile’llâhi bi-kemâli’l-yakîn

2. Men ‘amile sâlihan bi-husni’l-i‘tikâdi
Fa’llâhu Te‘âlâ yûsiluhu ile’l-murâdi
Fe inne’llâhe Ra’ûfun bi’l-‘ibâdi
Leyse li-fadlihi ve keremihi nefâdi

3. Men ‘amile sâlihan ev kâle hayran 
Fa’llâhu hayran yerahu ve yesma‘uhu

‹leyke yas‘adu’l-kelimu’t-tayyibu
Ve’l-‘amelu’s-sâlihu yarfa‘uhu

4. Yâ ‘Alîmu ve yâ Hâdî ‘aleyke i‘timâdî
Sahhih ‘amelî va‘tikâdî ve yessir lî bi-fadlike murâdî

5. Tevhîdu’l-ef‘âli ve’s-sifâti ve’z-zât
Miftâhu’d-derecâti’l-‘âliyât

6. Ve’skinî flerâben tahûrâ
Ve yessir lî bi-rahmetike cenneten ve surûrâ

7. Men ‘amile sâlihan bi-husni’l-i‘tikâd
Evsalehu’llâhu bi-fadlihi ile’l-murâd

8. et-Tevhîdu sihhatu’l-eflbâhi ve râhatu’l-ervâhi
Ve minhâcu’l-envâri ve mi‘râcu’l-esrâri
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9. et-Tevhîdu tiryâkun ekbera li-su‘bâni’n-nefs
Ve tarîkun esleme ilâ makâmi’l-uns

10. A‘id zikre mahbûbi’l-kulûbi ve fikrih
Li-yezhebe huznu’l-kalbi ve yezdâde flavkuh

11. Allahumme innâ nec‘aluke fî nuhûrihim
Ve ne‘ûzu bi-ke min flurûrihim

12. Yâ ‘Alîmu ve yâ Hâdî
Sahhih ‘amelî va‘tikâdî

13. Allahumme aslih ‘amelî va‘tikâdî
Ve avsinlî bi-fadlike ilâ murâdî

14. Fe ke’enne kulûbenâ beyne hadîd
Fîhâ lâ yu’essiru va‘dun ve lâ va‘îd

Türkçeye Çevirileri:

1. Allah’›m seçti¤in Peygamberine ve ay›rd›¤›n Habîbine
Mirac gecesinde Burak’a binene
‹htiyaç günü yüce flefaat sahibine
Nebîlerin ve Resullerin sonuncusuna
Tam bir imanla Allah’a davet edene salât et

2. Tam bir inançla kim iyi bir amel ifller
Allahu Teala onu murad›na erdirir
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Allah kullar›na karfl› merhametlidir
Fazl› ve keremi tükenmezdir

3. Kim iyi bir amel ifllerse ya da hay›r söylerse
Allah o hayr› görür ve onu iflitir
Güzel söz ona ulafl›r
‹yi amel de ona yükselir

4. Ey her fleyi bilen ve ey hidâyet eden
Sana dayan›r›m
Düzelt amelimi ve inanc›m› 
Yard›m›nla kolaylaflt›r bana murad›m›

5. Fillerin s›fatlar›n ve zât›n birli¤i 
Anahtar›d›r yüce derecelerin

6. Temiz bir içecek sun bana
Kolaylaflt›r rahmetinle cenneti ve sevinci bana

7. Tam bir inançla kim iyi bir amel ifller
Allahu Teala yard›m›yla onu murad›na erdirir

8. Kelime-i tevhîd hayallerin sa¤l›¤› ve ruhlar›n rahat›d›r
Nurlar›n yolu s›rlar›n mirac›d›r

9. Kelime-i tevhîd nefis y›lan›n›n en büyük panzehiridir
Ünsiyet makam›na giden en do¤ru yoldur

10. Kalplerin ve düflüncelerin sevgilisini anmay› tekrarla
Kalbin hüznünün gitmesi ve flevkinin artmas› için

11. Allah’›m (düflmanlar›) kahretmeyi sana b›rak›yoruz
fierlerinden de sana s›¤›n›yoruz

12. Ey her fleyi bilen ve ey hidâyet eden
Düzelt amelimi ve inanc›m›

13. Allah’›m düzelt amelimi ve inanc›m›
Yard›m›nla murad›ma erifltir beni

14. Sanki kalplerimiz demirler aras›nda
Ne vaat ne de tehdit tesir ediyor onlara

F- ARAPÇA-TÜRKÇE KARIfiIMI MÜLEMMA‘ VE TELMÎ‘LER‹

1. Allâhumme yâ Hâdî29

Âsân eyle yolumuz 
Sehhil ‘ubûre’l-vâdî30

Tîz geçir tut elimiz31

2. Koma Hüdâyî’yi garîb
Vasl›n ana eyle nasîb
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Yessir merâmî yâ Mucîb32

Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ

Senden kerem Senden atâ33

3. Ente’l-Kerîmu’l-Muste‘ân
Ente’r-Ra’ûfu kullu ân34

‹hsân›na kald›k hemân 
Kul neylesin yâ Rabbenâ35

4. ‹fsâd› ko ey nefs-i dûn
Kad dalle kavmun mufsidûn36

Tâlibleri etme zebûn 
‹nsâfa gel insâfa gel37

5. Men ‘arefe men ‘aref
Kad ‘arefe va‘teref38

Kullar isterse fleref
Sultân’› bilmek gerek39

6. Lekad ebda‘tenâ bi’l-kâfi ve’n-nûn 
Te‘âlâ flânuke ‘ammâ yekûlûn40

Olal›m lutf u ihsân›na makrûn 
Kulun Mevlâ’dan art›k yâ kimi var41

7. Kun zâkire’r-Rabbi’r-Rahîm
Hazâ sirâtun mustakîm42

Zâkir bulur bâkî na’îm
‹ksâr-› zikru’llâh ile43

8. Tûbâ li-kavmin zâkirîn
Buflrâ bî-envâri’l-yakîn44

Kuvvet bulur ashâb-› dîn
Ensâr-› zikru’llâh ile45

9. Huve’l-Evvel Huve’l-Âhir
Huve’l-Bâtin Huve’z-Zâhir46

Hakk’› her yerde gör hâz›r
Vâs›l olma¤a sa‘y eyle47

10. Ente’r-Rahîm Ente ta¤fîru’z-zunûb 
Ente’l-Kerîm Ente testuru’l-‘uyûb 
Ente’l-Kâdir Ente tuslihu’l-kulûb48

Efendim Sultân›m ihsân senindir49

11. O Sultând›r eden kullar›n irflâd
Men lem yehdi’llâhu mâ lehu min hâd50

Gönül kasr›n ede lutf ile âbâd 
El-hamdu li’llâh efl-sukru li’llâh51
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12. ‹nne’l-Habîbe’l-Mustafâ
Kad kâle lâ uhsî senâ52

fiükrün atâ üzre atâ
Yâ Rab nice flükredelim53

13. Câhidû fî’llâhi yâ ehle’s-salâh
‹nne ‘umre’l-mer’i yemdî ke’r-riyâh54

Cennet ehline gerek ilm ü amel
Lâ-cerem uçma¤a lâz›md›r cenâh

Yâ‘ ibâda’llâhi kûmû va‘budû
Ve’zkurûhu fi’l-guduvvi ve’r-revâh55

Akla bakma er tecellî nûruna
fiem‘a hâcet kalmaz oldukda sabâh56

14. Leyse li’l-insânî illâ mâ-se‘â57

Fe’ctehid fî’llâhi in fli’te’l-felâh58

Ey Hüdâyî Hakk’› zikr et dâ’imâ 
Tâ ki sadra hâs›l ola inflirâh59

G- FARSÇA KIT‘A VE MÜFREDLER‹

1. Sermâye-i se‘âdet-i ‘âlem Muhammedest
Maksûd ez-in tînet-i Âdem Muhammedest
Der sûret-i Âdem âmede gerçi mukaddemâ
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Der ma‘ni pîflvâ ve mukaddem Muhammedest
Gerçi Hüdâyî ehl-i risâlet mukerremest
Mahbûb-i hâk Muhammed ve hâtem Muhammedest

2. Ey deret Ka‘be-i erbâb-› necât
K›bletî vechuke fî kulli salât
Zât-› pâk-i tû munezzeh zi-cihât
Dergehet ka‘be-i ehli derecât

3. Ey ilâh-i men ve ilâh-i heme
Vey penâh-i men ve penâh-i heme
Rahmetet râ çû hadd ü âyet nîst
Afv kon yâ Kerîm gunâh-i heme

4. Zenb râ i‘tirâf huner est 
fier cezâst ez befler befler est

5. Ez hak hemekes hâl-i nikû mîhâhed
Ân-est serencâm ki û mîhâhed

Türkçeye Çevirileri:

1. Alemin mutlulu¤unun sermayesi Muhammeddir
Adem’in bu yarat›l›fl›ndan maksat Muhammeddir
Adem gerçi sûrette önce gelmifltir ama
Manâda öncü ve önde olan Muhammeddir
Hüdâyî risâlet ehli olanlar de¤erli olsalar da
Muhammed Hakk’›n sevgilisidir ve sonuncu Muhammeddir

2. Ey kap›s› kurtulufl ehlinin Kabesi olan
Yüzün her namazda benim k›blemdir
Senin temiz zât›n yönlerden münezzehtir
Dergâh›n derece ehlinin Kabesidir

3. Ey benim ilah›m ve herkesin ilah›
Ey benim s›¤›na¤›m ve herkesin s›¤›na¤›
Rahmetinin madem yoktur haddi hududu 
Ey Kerîm affet herkesin günah›n› 

4. Hünerdir günah›n› itiraf etmesi insan›n 
Beflerin flerri cezas›d›r beflerin

5. Allah’tan herkes iyi hâl ister
Ama sonunda onun dedi¤i olur.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Dîvân›nda 
Dostluk Kavram› Üzerine

Y R D .  D O Ç . D R . M U S T A F A  G Ü N E fi
Kütahya Dumlup›nar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi

Anadolu’da Yunus Emre ile bafllayan Tasavvufi Türk Edebiyat›’n›n geliflip de-
vam etmesinde önemli kilometre tafllar›ndan birisi de XVII. yüzy›l flairi Azîz
Mahmud Hüdâyî’dir. Düflünce ve duygular›n› genifl halk kitlelerine ulaflt›rabil-
mek için sade Türkçe ile yazd›¤› fliirlerini divan›nda bir araya getiren Hüdâyî,
bu fliirlerde di¤er tekke flairleri gibi aruz ve hece vezninini birlikte kullanm›flt›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî vahdet-i vücudu esas alan tasavvuf düflüncesinin, Os-
manl›lar’da ehl-i sünnet çerçevesine en dikkate de¤er ve sad›k temsilcilerinden
biri olarak kabul edilir. Hudâyî Bayramîlikten geliflen celvetili¤in kurucusu ola-
rak kabul edilir. Zahidane bir tasavvuf anlay›fl›n›n taraftar› olarak vahdeti vücud
düflüncesini temel ‹slami kaynaklar çerçevesinde yorumlar. Divan-› ‹lahiyat›
onun bu konudaki fikirlerini aç›k olarak ifade etti¤i önemli bir eseridir.1

Azîz Mahmud Hüdâyî Divân› orta büyüklükte bir manzum eser olup yurt içi ve
yurt d›fl› kütüphanelerde elli civar›nda nüshas› vard›r. Bu kadar çok nüshas›n›n
bulunmufl olmas›, eserin Anadolu insan› taraf›ndan çok sevilerek okundu¤unu
gösterir. Bunlardan, ‹stanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mehmet Efendi
Bölümü, 2372/2 numarada bulunan 121 varakl›k nüsha çal›flmam›zda esas al›n-
m›flt›r. Bu nüsha ‹lahiyyat-› Hazreti Mahmud Efendi El-Üsküdârî Kuddise s›rra-
hulaziz serlevhas›yla bafllamaktad›r. Serlevhadan da anlafl›laca¤› gibi Hüdâyî
Hazretlerinin divân›n›n di¤er bir ismi ‹lahiyyat fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bilin-
di¤i gibi felsefenin dinden (teoloji) bahseden bölümüne ilahiyat ad› verilmekte-
dir. Mutasavv›f flairler, dîvânlar›nda dinî-tasavvufî konular›, özellikle dostluk
mefhumunu, ilahi kudretin varl›¤›n› ve birli¤ini manzum olarak kaleme alm›fl-
lard›r. Onlar›n as›l amac›, sanat yapmak de¤il bu konular› çok içten duygularla
ifade ederek insanlar üzerinde etkili olmakt›r. 



Bildirimizin girifl bölümünde, Hüdâyî Dîvânnda dostluk kavram›na girmeden
önce, kültürümüze malolmufl baz› dostluk hikâyelerine yer verilecektir. Ard›n-
dan, Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›’n›n ‹stanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Ha-
c› Mahmut Efendi Bölümü 2372/2 numarada kay›tl› bulunan nüshadaki dost re-
difli iki fliir ile Gel gönül dost illerine gidelüm /Yürü gönül yürü dost illerine
/Kande dürür dost ili / Yürü bülbül yürü dost illerine /Cân›m seni özler seni
nakaratl› befl fliir esas al›narak dostluk kavram› ifllenecektir. Ayr›ca divânda bu-
lunan di¤er dost muhteval› baz› beyitlerden de yararlanarak divandaki dosluk
kavram›n› ele alaca¤›z.
fiemseddin Sami Kâmûs-› Türkî isimli lügatinde dost kelimesini flöyle aç›klar:
Sevilen adam, muhibb, yâr, s›dd›k, dost nasihati; mafluk, mafluka, mahbub,
mahbube; mahbub-› hakiki ve maflukül-arifin olan vücud-› mutlak2 Süleyman
Uluda¤ Tasavuf Terimleri Sözlü¤ü’nde dost kelimesini flöyle aç›klar: Yar, sevgi-
li, arkadafl, ahbab, muhabbet ve sevgi. Kulun Allah’› sevmesinden önce Allah’›n
ezelde kulunu sevmesi ve dost edinmesi.3

Hüdâyî’nin, dost kavram›na daha çok, yarat›c› ve onun s›fatlar›yla ilgili anlam-
lar yükledi¤ini görmekteyiz. Bu ba¤lamda,  seçti¤imiz baz› dostluk hikâyesiyle
konuya girmek istiyoruz. 
Peygamberler tarihinde, Halilulah s›fat›yla vas›fland›r›lan Hz. ‹brahim’in ayr›
bir yeri vard›r. Daha sonra  baz› bilge kifliler, Hz. ‹brahim’in bu özelli¤ini kendi-
lerine meflrep olarak seçmifllerdir. Mevlana ile fiems’in dostluklar›, Yunus, Eflre-
fo¤lu ve Hudaî bunlar›n ilk akla gelenleridir. ‹slam tarihinde, Hz. Ebubekir unu-
tulmaz dostluk örneklerini insanl›k alemine arma¤an etti. Kur’an’da  ma¤ara ar-
kadafl› olarak vas›fland›r›ld›. Hz Ömer, onun ma¤arada geçen bir günü ve bir ge-
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cesi benden ve ailemden daha hay›rl›d›r der. Düflman›n ma¤aran›n önüne kadar
geldi¤ini gören Hz. Ebubekir, en yak›n dostu, en yak›n› sevgiler sevgilisine flöy-
le der:
-Ey Allah’›n peygamberi, flâyet biri ayaklar›n›n ucuna baksa bizi görecek dedi.
Hz. Peygamber metanetini kaybetmeyerek, üzülme bu iki arkadafl›n üçüncüsü
Allah’t›r, O bizimle beraberdir dedi.
Ma¤arada geçen üç günlük zaman›n özü, Allah ile beraber olmak idi. ‹ki dost bu
beraberli¤i doyas›ya tatm›fllard›. Bu duygunun temel teflkil etti¤i doyum olma-
yan sohbet ma¤arada yap›lm›flt›4. Bu iki arkadafltan birinin en önemli özelli¤i
güvenilir insan olmas›yd›. Di¤erinin ki ise do¤ru insan olmas›yd›. Dolay›s›yla bu
iki özellik birleflince emsalsiz bir dostluk orataya ç›kt›. Bu dostlu¤un temelinde
ilahi r›za bulunmaktayd›. Hz. Ebubekir ma¤aran›n deliklerinden ç›kan y›lan›n
Hz. Peygamberi ›s›rmamas› için eliyle aya¤›yla elbisesiyle ve en önemlisi de
gönlüyle deli¤i t›kar. Zaten herfley gönülde olup biter. Tasavvufi gelenekte de
gönül çoçuklar› muteber olup onlara yol evlad› ad› verilir. Bu evlat etraf›ndaki-
leri saf duygularla dünyevi karfl›l›k beklemeden sever.
‹nsan en flerefli varl›k oldu¤u için, dünyevi dostlu¤un en önemlisi Allah ad›na
insana dost olmakt›r. Daha sonra fikre co¤rafyaya tarihe edebiyata komfluya hü-
lasa herfleye dost olmak. Uhrevî dostluklar›n temeli de aflk gibi dünyada at›l›yor.
Dünyevî de¤erler mecazdan hakikate geçen bir köprü gibidir. Bedri Rahmi’nin
ifadesiyle, dünya bütün kiriyle pas›yla sevilmeye de¤er5 . Bunun için insan›n ön-
ce kendisiyle bar›fl›k olmas› laz›m. ‹rfan Fethi Gemuhluo¤lu, bu konuda flöyle
der: ‘Kendisine dost olmayanlar gayr›ya dost olamazlar. Kendileriyle bar›fla vara-
mayanlar gayr›yla bar›fla varamazlar. Kald› ki savafl yoktur. Dünya dostluk üzeri-
ne halkedilmifltir’6 . Ayn› konuyla ilgili olarak Eflrefo¤lu Rumi ne güzel söyler:

Yo¤ idi levh ü kalem, ›flk var idi
Âfl›k u maflûk u ›flk bir yâr idi
Âfl›k u maflûk u ›flk bir yâr iken
Cebrail ol arada a¤yâr idi7

‹lahi tecellilere çokça mazhar olan toprak, Âfl›k Veysel taraf›ndan sad›k yâr ve
dost olarak nitelendirilmifldir. Maddî hayat›n temeli olan toprak, ayn› zamanda
insana verilen nimetlere sunuculuk etmesi bak›m›ndan manevî anlam da tafl›r.
Gizli hazineler, daima toprak vas›tas›yla insana sunulmaktad›r. ‹nsan›n topra¤a
dost olmas›n› maddî ve yüzeysel bir dostlu¤un ötesinde ilahî ve ahlakî de¤erler
aç›s›ndan ele almak gerekir. Tevazu, bereket, tevekkül ve sab›r gibi erdemleri de
sembolize eden toprak, insan› maddî âlemden manevî âlemlere, insanl›¤a ve ah-
laka , çal›flma¤a ve birli¤e götüren önemli bir unsurdur.8

Bir dostu Hz. Yusuf’a kuyudaki halini sordu. Yusuf, kuyuda yaflad›klar›n anlat-
t›ktan sonra dostuna dönerek flöyle bir soru sordu: “Dost ziyaretine eli bofl gidil-
mez. Söyle bana, nas›l bir hediye getirdin?” ‘Allah, mahfler gününde kullar›n›n
nas›l bir hediye getirdiklerini bilmek ister. Yoksa buraya dönmeyi beklemiyor
muydunuz? Diye sorar. Dostu , Hz. Yusuf’a flöyle cevap verir: Sana getirmek için
düflündüklerimin hiçbirisini sana lay›k bulmad›m. Senin güzelli¤inin benzeri
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yoktur. Bunun için sana getirebilece¤im en güzel hediye aynad›r der ‘ ve elinde-
ki aynay› hediye olarak Yusuf’a sunar. Varl›¤›n aynas› yokluktur.9

Köylünün biri, kentli bir adamla dost olmufltu. fiehre gelince onun evinde ko-
nakl›yor, yiyip içiyordu. Arkadafl› bir dedi¤ini iki etmiyor, evde kendini rahat
hissetmesi için elinden geleni yap›yordu. Köylü adam her seferinde onu ›srarla
köye davet ediyordu. Arkadafl› ise inflallah diyordu.  Böylece aylar, y›llar geçti.
Köylü adam, kente gelifllerinde dostuna konuk oldu. Her defas›nda da dostunu
köyüne davet etti. Bir gün flehirli adam›n çocuklar›:

‘Baba’ dedi. ‘Neden köye gitmiyoruz?  Konu¤umuz, bizi sürekli ça¤›r›yor .’

Adam:

‘Do¤ru’ dedi. ‘Gitmemiz iyi olur ama, iyilikte bulu›ndu¤un insan›n flerrinden
kork demifller. Onunla güzel bir dostlu¤umuz var. Bunun bozulmas›n› istemiyo-
rum.’

Bu günlerde köylü yine haber göndererek arkadafl›n› köyüne davet etti. fiehirli
adam, bir bahar gününde çocuklar›n› da alarak yola ç›kt›. Köye vard›lar, adam›n
evini sordular. Köylülerden biri adam›n evini gösterdi. Kap›y› çald›lar, fakat ka-
p› bir türlü aç›lm›yordu. Tam bu s›rada ya¤mur yapmaya bafllad›. Ev sahibi or-
tal›kta görünmüyordu. fiehirli adam, kap›n›n önünde çocuklar›yla birlikte ›slan-
d› ve üflümeye bafllad›. Bu s›rada ev sahibi ç›kageldi. fiehirli adam, ev sahibine:
‘köyüne kadar geldik, neredeyse görüflemeden geri dönecektik’ dedi. 

Köylü: ‘kendilerini tan›mad›¤›n› ve kendi varl›¤›ndan bile habersiz oldu¤unu, ken-
disini ilahi aflka adad›¤›n›, aflk flarab› içerek sarhofl oldu¤unu’ söyledi. Bu vaziyet
karfl›s›nda flehirli dona kald›. fiehirli adam, çeflitli hat›ralar›n› anlatarak kendisini
tan›tmaya çal›flt›. Bütün bunlara ra¤men köylü, ben sizi tan›m›yorum dedi. fiehirli
adam: ‘Tamam bizi tan›ma, biz iliklerimize kadar ›sland›k. Hiç olmazsa bize bafl›-
m›z› sokacak bir yer göster de sabahlayal›m’ dedi. Köylü adam: ‘bahçesindeki ku-
lübede sabahlayabileceklerini, yaln›z dikkatli olmalar›n› gece vaktinde buraya kurt
gelebilece¤ini’ söyledi. fiehirli, çaresiz bu kulübeye s›¤›nd›. Gecenin ilerleyen vak-
tinde bir ses duydu ve irkilerek yay›n› f›rlatt›. Köylü adam: ‘eyvah s›pam› vurdun’
diye ba¤›rmaya bafllad›. fiehirli: ‘o s›pa de¤il kurttu’dedi. Köylü, s›pas›n› sesinden
tan›d›¤›n› söyledi. fiehirli bu söz karfl›s›nda dayanamayarak flöyle dedi: 

‘Ey vefas›z insan gecenin karanl›¤›nda s›pan› sesinden tan›yorsun da gündüz
vakti dostunu tan›m›yorsun. Bir de utanmadan kendini ilahi aflka adad›¤›n›
söylüyorsun. Anlafl›l›yor ki sen aflk flarab› de¤il ayran içmiflsin.’10

Günümüz toplumunda dostluklar›n daha çok maddi iliflkilere dayal› oldu¤unu
dikkate ald›¤›m›zda, hepimizin bu hikâyeden alabilece¤imiz pek çok derslerin
olabilece¤ini söyleyebiliriz Hüdâyî gibi mutasavv›flar, karfl›l›ks›z, ebedi Dosta
ve dostluk yoluna adad›lar. Bunun tabii bir sonucu olarak, etraflar›nda kendile-
rini gönülden seven bir topluluk daima olageldi.  

Hüdâyî, dostluk kavram›n› divân ve halk fliirinde çok s›k olarak kullan›lan gül,
bülbül ve gülflen kavramlar›yla ifade eder. fiimdi fliirlerinden hareketle, Hüdâ-
yî’nin dostluk kavram›na bak›fl›n› ana hatlar›yla ele alal›m.
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Cehennemden azâd eder 
Dost, yoluna irflâd eder
Gam-gîn gönüller flâd eder
Lâilahe illallah 2/a11

‹nsan, kendisine gerçek bir dost isterse Allah ona yeter. Onun dostlu¤uyla, bü-
tün eflya ona dost olur. O gerçek dost, kulunu her türlü kötülüklerden ve cehen-
nem ateflinden korur. ‹nsana güzel ufuklar açar, mutsuz oldu¤u zamanlarda sa-
adet kap›lar›n› açar.

Eyler seherde gulgule 
Dost gülfleninün bülbülü
‹ster vire cân›n güle
Cân gülfleninin bülbülü

Feryâd edersin rûz u fleb
Bu derdüne n’oldu sebeb
Gülden ne eylersün taleb
Dost gülfleninin bülbülü

Bin cân ile âfl›k olan 
Yolunda hofl sâd›k olan
Dost bezmine lây›k olan
Cân gülfleninin bülbülü

Bülbül ki ârif cân›dur
Dost ilinin mihmân›dur
Derd ehlünün yâran›dur
Dost gülfleninin bülbülü

Dost bâ¤›na k›lmak nazar
Cânunda etdi mi eser
Virgil Hüdâyî’ye haber
Cân gülfleninin bülbülü 4/a      

Bülbül, do¤u edebiyat›nda daima âfl›¤› veya ârifi sembolize eden bir kavramd›r.
Ayn› flekilde yukardaki fliirde de, dost gül bahçesinin bülbülü, can gül bahçesi-
nin tamlamalar›n›, âfl›k›n veya ârifin yerine kullan›lm›fl istiareler olarak kabul
edebiliriz. Ârifler, bülbül gibi gece gündüz daima bülbüle (ilahi sevgili-dost) ka-
vuflmak için inleyip dururlar. Onlar için en büyük makam, dost ülkesine misa-
fir olabilmek , dost ba¤›na nazar edebilmek ve bin cana bile sahip olsalar bu
u¤urda hepsini bu u¤urda feda edebilmektir.

Arzulayup dost illerin
Kokma¤a manâ güllerin
Açup muhabbet yollar›n
Meydân iderler hû ile 5/a
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Erenlerin bütün gayreti,  sevgi yoluyla dost iline kavuflmak ve orada mana gül-
lerini koklamakt›r.

Dost ile itdigin ahdî unutma 
Gel gönül dost illerüne gidelüm 
Sak›n bu vîrân evde vatân tutma 
Gel gönül Dost illerüne gidelüm

Kudretimüz yettigünce eflelüm
Pervaz urup yüce beller aflal›m
Senün ile Dost iline düflelüm
Gel gönül Dost illerüne gidelüm
Cânân ilin varup görmek dilersen
Hayât iklimine ermek dilersen 
Solmaz gülflen gülün dermek dilersün
Gel gönül Dost illerüne gidelüm
Dost’dan yana kanat bulup uçal›m
Ag ü karayâ bakmayup geçelüm
H›z›r gibi âb-› hayât içelüm
Gel gönül Dost illerüne gidelüm 12/a
fiiirin ilk m›sra›nda, ebediyet yolculu¤unun bafllang›c› kabul edebilece¤imiz
bezm-i elestte, Yarat›c›n›n: ‘Ben, sizin Rabbiniz de¤il miyim’ sorusuna, insano¤-
lunun: evet fleklinde verdi¤i cevap hat›rlat›larak, verdi¤i söze sad›k kalmas› ha-
t›rlat›lm›flt›r. Bu evet cevab›n›n gere¤i olarak, ebedi dosta (Allah), solmayan gü-
le kavuflabilme azim ve gayreti içinde olmas› gerekti¤i hat›rlat›lm›flt›r.

fiâir, fliirin son dörtlü¤ünde gönle seslenerek H›z›r gibi ab-› hayât› içip dost ili-
ne gitmek ister. Rivâyetlere göre, H›z›r (a.s) ebedi hayata mazhar olan bir pey-
gamberdir. Bunalan insanlar›n imdad›na yetiflir. Âb-› hayat› içti¤i, ‹skender’e
suyu bulmak için yard›mc› oldu¤undan dolay› ebedî hayata mazhar oldu¤u bi-
linir.12 Hz. H›z›r’›n ikinci hayat mertebesinde oldu¤u da baz› bilginler taraf›ndan
ileri sürülür. Bizim hayat›m›za göre bir derece daha serbest bir hayat mertebe-
sinde bulunan Hz H›z›r, insanüstü bir hayata mazhar olmufltur. Bunlar›n,  in-
sanlardan farkl› olarak, istedikleri zaman yiyip içme d›fl›nda s›rad›fl› özellikler
tafl›d›klar› ve insanî ihtiyaçlara muhtaç olmad›klar› söylenebilir.

Evliyan›n baz›lar›n›n, H›z›r’la ilgili çeflitli maceralar› menâk›bnâmelerinde anla-
t›l›r. Seyr u süllukta, H›z›r makam›na yükselen bir veli, H›z›r’la görüflerek ondan
ders al›r ve H›zr’›n flahs› gibi alg›lanabilir. Bu bak›fl aç›s›ndan dolay›, ‘Bulundu-
¤un her geceyi Kadir, gördü¤ün her insan› da H›z›r bileceksin’ sözü darb-› me-
sel haline gelmifltir.   

Nefs ü fleytâna zebûn eyleme kullar›n 
Âfl›k ü sâd›ka âsân götüre yollar›n›
Vara bülbülleri seyrân ide Dost illerini
Umar›z lutf u ‘inâyet ide Mevlâ-y› Kerîm 13/b
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Yukar›daki dörtlükte de, Dost yolunda yürürken insan›n en büyük düflman›-
n›n nefis ve fleytan oldu¤u ve bu yolda karfl›lafl›lafl›labilecek çeflitli tehlikeler-
den, ancak yarat›c›n›n yard›m›yla kurtulabilmenin mümkün olabice¤i vurgu-
lan›r.

Yine gönlüm Dost illerin özledi
O illere bir kez dahi varam m›
Dost dîdâr›n bizden yiter gizledi
Bir gün ola hûb Cemâlin görem mi

***

‹y Hüdâyî Dost’dan yana uçuben 
Kana kana âb-› hayât içüben 
Hakk yol virüp hicâblardan geçüben 
Acep vahdet serây›na girem mi 15/a

Tasavvuf ehlinin en büyük amac›, Dostun yüzünü, yani Onun cemalini görebil-
cektir. Âfl›klar, ancak bugüzelli¤i seyrederek mutlu olabilirler. Onlar›n cenneti,
sevgilinin güzel yüzüdür. Bunun d›fl›ndaki hedeflerin, onlar fazlaca bir de¤er ta-
fl›mad›¤› yukar›da m›sralarda hat›rlat›l›r. Tabii ki bu hedefe ulaflman›n o kadar
kolay bir ifl olmad›¤›, bu yolda çeflitli s›k›nt› ve belalarla karfl›lafl›labile¤i de be-
lirtilir. 

Yiter olduk fenâ ba¤›nda 
Yürü bülbül yürü dost illerine
‹düp tâvus-› kudsîlere cevlân 
Yürü bülbül yürü dost illerine
Gülün rengine aldanma uçagör
Bu kesret mürg-i zâr›ndan geçegör
Varup vahdet flarâb›ndan içegör
Yürü bülbül yürü dost illerine
Güli sanma ki derdüne devâdur
Sivâ hubb› çü beyhûde hevâdur
Ko gayr› maksad-› aksâ Hudâdur
Yürü bülbül yürü dost illerine
Göreli pervâneyi andan sebak al
Köyünür nâr-› ‘›flka perr ile bâl
Mecâz› ko hakîkat bahrine dal
Yürü bülbül yürü dost illerine 
Gönül virme Hüdâyî kâinâta 
Geçüp fâniden er bâki hayâta 
Safâ bul gark olup envâr-› zâta 
Yürü bülbül yürü dost illerine 29/a

Hüdâyî, yukar›daki fliirinde âfl›¤a, dünyan›n cazibesine aldanmadan, ilahi dostu
arayan tavusa arkadafl olup hakikat ve  birlik denizine dalma tavsiyesinde bulunur.



Bilür var m› bu yol›
Kanda durur dost ili 
Söyle ey cân bülbüli
Kanda durur dost ili

Ey âfl›klar sâd›klar 
Ey derd ile yan›klar 
Dün ü gün uyan›klar
Kande durur dost ili

Bunda iken bilünüz
Sonra irmez elünüz
Arayuben bulunuz
Kande durur dost ili

A¤yar›n› süregör 
Dost dîdâr›n göregör 
Bir bilüre soragör 
Kande durur dost ili

Ey Hüdâyî bildün mi
Arayuben buldun m› 
‘Iflkun ile doldun m› 
Kande durur dost ili 33/a

***

S›rat köprüsün geçmeden
Dost illerine uçmadan
Kefser flarâb›n içmeden
Nic’olur bizüm halümiz 42/a

***

Koyup sidre vü Tûbâ’y›
Gönlüm seni özler seni
Gerekmez gayr› sevdây›
Cân›m seni özler seni
Bülbüller ister gülistân
Pervâne flem’-i flebistân
‘Âfl›k seni ister hemân
Gönlüm seni özler seni
Hüsrev fiîrîn meftûnu
Kays ile Leylî Mecnûn’u
Ne an› ister ne bunu
Cân›m seni özler seni
Gerçi cennet de güzeldür
Lîk hüsnün bî-bedeldür
K›smet-i rûz-› ezeldür
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Gönlüm seni özler seni
Gayr› bakmaz ‘âfl›k gözü
Sana do¤rulmuflur özü
Budur Hüdâyî’nin sözü
Cân›m seni özler seni 49/a

Bu fliir, can bülbülü, dert, uyan›kl›k, zaman›nda ifl iflten geçmeden önce akl›-
n› bafl›na almak, her zaman bilge bir insan›n yard›m›na muhtaç olmak, aflk,
daima aray›fl içinde bulunmak, dost yurdu ve didar kavramlar› üzerine kurul-
mufltur.

Gülistânda güli handân iden dost
Ana bülbülleri nâlân iden dost
Dilersen katreyi ummân iden dost
Kimini kul kimini sultân iden dost

Bakarsan ‘âleme bir özge üslûb 
Kimi tâlib olupdur kimi matlûb
Kimi a¤ladup mânend-i Yâ‘kûb 
Kimini Yûsuf-› Ken‘ân iden dost

T›ls›m olup benî-Âdemde sûret
Konulmufl anda esrâr- hakîkat
Mukaddem görünüp flevk ü muhabbet 
Tecellî-i cemâl ihsân iden dost

Habîb’e emrün ile h›sn olup gâr
Halîl’e gülflen oldu fliddet-i nâr 
Zaîfün eylesen derdüne tîmâr 
Ne var ey derdlere dermân iden dost

fiunu kim ide Mevlâ mazhar-› zât
Hüdâyî bulsa ta’n m› nice lezzât
Cemâline idüp insân› mir’ât
Kemâl-i hüsnüni seyrân iden dost 62/b

Her zaman Türk kültüründe ve edebiyat›nda gülün ayr› bir yeri oldu¤unu  bil-
di¤imiz Gül, çiçeklerin flah›d›r, Gülün yapraklar›, yüce yarat›c›n›n cemalini, di-
keni ise celalini ifade eder. Tasavvufta ise gönülde meydana gelen bilginin so-
nucu ve meyvesi olarak alg›lan›r. Baklî:”K›rm›z› gül, Allah’›n sevgisinden bir
parçad›r.” Hadisini hat›rlat›r. Gülde nas (handan) bülbülde de niyaz (nâlân) var-
d›r.13

Tasavvufa göre kul olamayan sultan olamaz. Sultanlar her fleyi kullukta buldular.
Derviflin fleyhine kul olmas› büyük bir flereftir. Allah’a tam anlam›yla ihlasla kul-
luk yapmak en büyük sultanl›kt›r. Bu kullu¤u yerine getiren özgür olmufl olur.14

Tasavvufta kul olmak azadeliktir. ‹nsan dünyaya bir kul olarak gelir. Masiva in-
san› Allah’tan uzaklaflt›rarak flöhret ve servet ihtiras›n› körükler. Kifli Allah’a kul
olursa azade, masivaya kul olursa esir olur.15 Tasavvufun on esas›ndan birisi
olan zühd, salikin dünyay› ölümde terketti¤i gibi terketmesi anlam›na gelir.Ya-
vuz Sultan Selim’e atfedilen flu beyit bu konuyu, yani dünyay› kalben terkedip,
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bir bilgenin rehberli¤inde ilahi sevgiliyi aramak hususunu, flu beyitlerle ne gü-
zel ifade eder:

Pâdiflâh-› âlem olmak bir kuru kavga imifl 
Bir velîye bende olmak cümleden a’lâ imifl
Cümle âlem der bana hep senündür bu cihân
Kâfirem ger var›sa içinde bir taflum benüm

Hayalî ve Yeniflehirli Avnî Beyler de benzer duygular› flöyle dile getirirler:

Hayâlî fakr flâl›na sararlar cism-i üryân›
Anunla fakr iderler atlas u dîbây› bilmezler
Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik
Biz âleme bir yâr içün âh etmeye geldik

Gülflen (gül bahçesi) salikin gönlünü marifete ve irfana aç›lmas› anlam›na gelir.
Cemal, Allah’›n lütuf ve rahmete vesile olan vasf›d›r. Kaynaklarda flâiri belirtil-
meyen flu beyit tasavvuf ekseninde varl›¤›n yarat›c› ile olan münasebetini (yu-
kar›daki fliirin son dörtlü¤ünde de belirtildi¤i gibi) güzel bir flekilde dile getirir:

Kendi hüsnün hûblar fleklinde peydâ eyledin
Çeflm-i âfl›kdan dönüp sonra temâfla eyledin16

Her güzellik ve sanat sahibi kendi sanat ve güzelli¤ine görmek ve göstermek is-
teyecektir. Bunun için mutlak vücud, kemal ve cemal sahibi olan yüce yarat›c›
da kendini görmek ve göstermek istemifltir. Bunun için mutlak cemal ve kemal
sahibi olan yarat›c› kainat› ve insan› yaratm›flt›r. Dolay›s›yla insan için gayele-
rin en büyü¤ü kainat›n yarat›c›s›n›n dostlu¤unu kazanmakt›r. Çünkü O dost
olursa herfley insana dost olacakt›r. O’nu bulan herfleyi bulur O’u tan›yan ve ita-
at eden zindanlarda da olsa kendini sarayda kabul edebilir. O’nu unutan ve O’a
itaat etmeyen saraylarda da olsa zindandad›r, bedbahtt›r. ‹flte Azîz Mahmut Hu-
dai hazretleri dostluk olgusuna hep bu aç›dan bakarak gerçek dostun yüce yara-
t›c› oldu¤unu fliirlerinde dile getirir.
Cüneyd-i Ba¤dadî, talep eden bulur, fiiblî de, bulan arar der. Aranan olmak ara-
yan olamktan iyi olmakla beraber talep iyidir. Talebi olmayan›n matlubu yoktur.
‹ki türlü talep vard›r: Cennet taliplileri (zâhidler) , didara talip olanlar (fukara) 
Arayan Mevlas›n› da bulur belas›n› da. O’nu talep yolunda att›¤›n ilk ad›mda
kendisini bulursun.17 Kimilerine göre sevgiyle kimilerine göre de ibadetle bulu-
nur. Bu konuda Yunus flöyle der:

Ararsan Mevlay› gönlünde ara 
Mekke’de Kudüs’te Hac’da degüldür

Hüdâyî de, ayn› flekilde afla¤›daki fliirine, yüceler yücesi O dostun insana bah-
fletmifl oldu¤u vücut ve gönül nimetlerini zikrederek bafllar. Ard›ndan insana
verilen di¤er maddi ve manevi nimetlere (özellikle manevi) dikkat çeker. 

Kande akl-› kas›r›n kande hayâl-i vasl-› dost
Hiç ankay› flikar itmek ola m› bir meges 86/a
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Vücûd iklîmini îcâd iden dost
Dil ü cân mülkini âbâd iden dost
Yed-i kudretle yapup bu vücûdu
Visâli zevki ile flâd iden dost
Sahatdan h›fz idüp sâd›k kulunu 
R›zâs› yoluna irflad iden dost
Aç›p lutf u ‘inâyet kapusunu 
Bizi ihsân›na mu‘tâd iden dost
Hüdâyî kuluna idüp hidâyet 
Sivâdan lutfula âzâd iden dost 109/a

***

Gelin diyelüm flevk ile
La ilâhe ill’Allâh
‘Iflk ile s›dk ü zevk ile
La ilâhe ill’Allâh
Cehennemden azâd ider
Dost yoluna irflâd ider
Gamgîn gönüller flâd ider
La ilâhe ill’Allâh
Cennet onunla aç›lur
Mü’minlere nûr saç›lur
Dost illerine geçilür
La ilâhe ill’Allâh
Aç›lalum güller ile
Ötelim bülbüller ile
Diyelim pâk diller ile
La ilâhe ill’Allâh
Kan› bir kalbi uyanuk
Kan› bir ci¤eri yanuk
Do¤ru yol istersen ‘âfl›k
La ilâhe ill’Allâh
Derdlülerin dermân›dur
Hakk’›n bize ihsân›dur
Tesbîhlerin sultân›dur
La ilâhe ill’Allâh 110/b

***

Dinî-tasaavufî fliirin tersine âfl›k’›n en önemli özelligi, Klasik fliirimizin tam ter-
sine k›skanç olmas›d›r. Âfl›k, sevgiliyi k›skanmad›¤› gibi bilakis O hakiki sevgi-
liye âfl›k olanlar›n say›s›n›n artmas›n› taleb eder ve bunun için fliirler yazar. Mu-
tasavv›f flâirler, daima  Tafll›cal› Yahya Bey’in flu beytine uygun düflen fliirler
yazm›fllard›r.
Kâflkî sevdi¤imi sevse kamu halk-› cihân
‹flimiz cümle hemân k›ssa-i cânân olsa
“Keflke yarat›lm›fl ne varsa (onlar›n hepsi) benim sevdi¤imi sevse de iflimizin ta-
mam› sevgiliyi konuflmak ve onun hikâyelerini anlatmak olsa.” 



Yahya Bey’in bu beyitte ele ifade etme¤e çal›flt›¤› sevgili, bütün kalplere sevgi
ateflini koyan mutlak güzellik sahibi olan yüce yarat›c›d›r. Bütün beflerî sevgiler,
onun sevgisine mazhar olduklar› için sevilirler ve O’nun isimlerinin tecellileri
sayesinde varl›klar›n› devam ettirebilirler. Çünkü batmaya ve yok olmaya mah-
kum olanlar gerçekten sevilmeye de¤mez ve bu özelli¤e sahip olan bir varl›klar,
gerçek dost ve sevgili olamaz. Sevme mahalli olan kalp, ebedi bir aflkla tatmin
olabilir. Yine kalp, hiçbir fleye muhtaç olmayan ve her fleyin ona muhtaç oldu-
¤u (samed) yüce yarat›c›n›n tecellisine ayna oldu¤u için, mâsivây› gerçek an-
lamda sevemez. 
Hüdâyî’nin dostluk konusundaki düflünceleriyle örtüflen Mevlânâ Câmi’nin flu
tavsiyeleri ile bitirelim: 
Yaln›z bir fley iste, baflka sevgililer isteme,  yaln›z Bir’i anlamaya, bilmeye çal›fl,
O’nu anlamaya çal›flmayan bilgilerin bir faydas› yoktur, yaln›z Bir’i iste baflka-
lar› zaten yard›ma gelmiyor.
Hüdâyî, dünyevî cazibe ve güzelliklere kap›l›p ebedî dosttan yüz çevirmemek
gerekti¤i konusunu s›ral› bir flekilde ele al›r. Her insanda geçici cazibe ve gölge-
lere kap›lma arzusu vard›r. Tasavvuf ve onun içersindeki seyr ü sülük yard›m›y-
la dervifl bu tehlikelerden kurtulup yüzünü ebedi dosta çevirir. Yaz›m›z› Hüdâ-
yî’nin hemflehrisi Nasreddin Hoca’n›n masivaya veya mecazi güzelliklere alda-
nanlar›n halini ironize eden bir f›kras›yla noktalayal›m:
“Hoca bir gün komflusunun bahçasine girer. Bahçedeki sebzeleri çuval›na dol-
dururken mal sahibi gelerek: ‘Burada ne yap›yorsun?’ diye sorar. Hoca ‘Beni bu-
raya rüzgar att›!’ der. Bahçe sahibi: ‘Peki bu sebzeleri kim kopard›?’ diye sorar.
Hoca: ‘Rüzgar fliddetli oldu¤undan beni oradan oraya att› ben de onlara tutun-
dum, bu yüzden koptular.’ der. Bostanc›: ‘Peki bunlar› çuvala kim doldurdu?’
deyince Hoca: ‘‹flte ben de onu düflünüyordum.’ der. Nasreddin Hoca’n›n bu f›k-
ras›n› flu flekilde yorumlayabiliriz: Gerçek hayata göre bir gölge bir hayal gibi
olan bu dünya hayat›nda yar›n› düflünmeden tûl-i emelle çal›fl›p helal haram
ay›r›m› yapmadan r›z›k toplayanlar latîfe yoluyla k›saca elefltirilir.18
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Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›’nda 
Hz. Muhammed ‹maj›

Y R D . D O Ç . D R . Z Ü L F ‹ K A R  G Ü N G Ö R
Ankara Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi, Türk - ‹slam Edebiyat› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi 

Girifl

Görmedi¤imiz bir yer, görmedi¤imiz bir yap› veya görmedi¤imiz bir flah›s hak-
k›nda fikir yürütebilmemiz; hayal kurabilmemiz ve tasavvurda bulunabilmemiz
için söz konusu olan mekân, bina veya kifli hakk›nda bilgilere, ya da bunlar›n
resimlerine ihtiyac›m›z vard›r. Ancak bu flekilde bunlar› tan›mam›z ve tan›tma-
m›z mümkün olacakt›r.
‹nsanl›k için gönderilmifl son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.), resmi ol-
mayan bir flahsiyet oldu¤u için onu göremeyen kimselerin onun hakk›ndaki bil-
gileri,  Kur’an’a, özellikle flemâil ve hilye ile ilgili, hadislere ve siyer kitaplar›na
dayanmaktad›r. Dinî ilimler noktas›nda yeterli birikime sahip olamayan genifl
halk kitlelerinin Peygamberimiz ile ilgili bilgileri ise, daha çok, yukar›da say›lan
kaynaklardan faydalan›larak yaz›lan mevlid, hilye-i nebî, Muhammediye gibi
edebî metinlerle, na’t ve ilâhî türünde yaz›lm›fl fliirlerden beslenmektedir.
Genifl halk kitlelerinin dinî bilgilenmesinde, dinî yaflay›fl›nda etkili olan ve büyük ço-
¤unlu¤u tasavvufî kimli¤e sahip flairlerimizce söylenen ve yaz›lan dinî-edebî metin-
lerin en önemlilerinden biri de mutasavv›f flairlerimizin divanlar›d›r. Orta Asya’da
Hoca Ahmed Yesevî ile bafllayan ve Anadolu’da Mevlânâ, Yunus Emre, Hac› Bayram,
Eflrefo¤lu Rumî, Akflemseddin vb. ile devam eden Türk Tasavvuf Edebiyat›, insan›-
m›z›n ‹slâm anlay›fl› ve Hz. Muhammed tasavvurunda etkin bir rol üstlenmifltir. 
Bu gelene¤e ba¤l› olarak bir divan oluflturacak kadar fliir söylemifl mutasavv›f fla-
irlerimizden birisi de Azîz Mahmud Hüdâyî ( 950-1038/1543-1628)1’dir. Son
as›r mutasavv›f edebiyatç›lar›ndan olan Tahirü’l-Mevlevî’nin,



“Tasavvuf zevkiyle söylerdi fli‘ri
O zevkin sevkiyle yazard› nesri
Naz›mda ölçüsü aruzla hece
Divan› mânaca oldukça yüce”2

beyitlerinde “mânaca yüce” olarak niteledi¤i Hüdâyî Divân’›nda yer alan ve bir
ço¤u bestelenmifl olan na’t ve ilâhî türündeki fliirleri, yaklafl›k dört as›rdan beri,
halk›m›z›n Ehl-i Sünnet çizgisindeki ‹slâm anlay›fl› üzerinde etkili olmaya de-
vam etmektedir. 
Biz bu tebli¤imizle, Üsküdar’›n manevî mimarlar›ndan olan büyük mutasavv›f
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Divân’›ndan hareketle onun Hz. Peygamber’i nas›l ta-
rif ve tavsif etti¤ini, bizler için nas›l bir resim çizdi¤ini ortaya koymaya çal›fla-
ca¤›z. Hüdâyî Divân’›n›n kütüphanelerimizde  çok say›da yazma nüshas› mev-
cuttur3. Ayr›ca Osmanl› harfleriyle iki4 ve yeni alfabemizle de üç5 defa bas›lm›fl-
t›r. Fevziye Abdullah Tansel6 taraf›ndan yay›nlanm›fl makalede ise onun fliirle-
rinden örneklere yer verilmifltir. Biz tebli¤imizde, bu yay›nlar içinde en kapsam-
l›s› olmas› ve di¤er yazma ve matbu nüshalardan da faydalan›lmas› nedeniyle
Ziver Tezeren’in çal›flmas›n› esas ald›k. 
Azîz Mahmud Hüdâyî, fliirlerinde, bütün mutasavv›f flairlerde oldu¤u gibi, di-
daktik bir üslup kullanarak dinî-tasavvufî ilkeleri baflta müritleri olmak üzere
bütün insanlara ö¤retmeye çal›flm›flt›r. Hüdâyî’nin fliirlerinde iflledi¤i a¤›rl›kl›
tema tevhiddir. Hz. Muhammed de, onun en önemli ilhâm kaynaklar›ndan biri-
dir. O, fliirlerinde Hz. Muhammed’in hem beflerî yönünü, ahlâk›n›, sahip oldu-
¤u üstün meziyetleri ele alm›fl; hem de onun peygamberlik yönüne vurgu yapa-
rak sünnetine uyman›n önemini vurgulam›flt›r. 
Hüdâyî Divân’›nda yer alan fliir ve ilâhîlerden on üç tanesi Hz. Muhammedle il-
gilidir. Ziver Tezeren, bunlardan befl tanesini na’tlar; dört tanesini ise ilâhîler
içinde kaydetmifltir. ‹lâhîler içinde zikredilen fliirlerden üç tanesi ise Hz. Mu-
hammed’in do¤um y›ldönümleri vesilesiyle yaz›lm›flt›r. Kalan dört fliirden ikisi
k›ta ve di¤er ikisi ise rubâîdir. Na’tlar›n matla beyitleri flöyledir:
“Kudûmun rahmet-i zevk-i safâd›r yâ Resûla’llâh 
Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resûla’llâh” s. 23.
“Ey Resûl-i Mustafâ vü Müctebâ
V’ey Hâbîb-i Murtazâ vü Muktedâ”  s. 23.
“Sadr-› cemi‘ mürselîn  Sensin yâ Resûla’llâh
Bedr-i eflâk-i yakîn  Sensin yâ Habîba’llâh” s. 24.

“Eyâ rehnümâ-y› gürûh-› kirâm
‘Aleyke’s-salâtü aleyke’s-selâm” s. 24.

“Elâ ey gevher-i kân-› risâlet
Sana bin bin salât ile tahiyyet” s. 25.

Biz Divân’da   yapt›¤›m›z taramalar neticesinde hem yukar›da zikretti¤imiz fliir-
lerde, hem de baflka fliirlerde Hz. Muhammedle ilgili olarak   elde etti¤imiz bil-
gileri afla¤›daki bafll›klar alt›nda de¤erlendirmeyi uygun gördük7.
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Hilye-i fierif levhas› 



1. Hz. Muhammed’in Beflerî Yönü: 

a. ‹simleri:
Her insan›n bir ismi vard›r. ‹nsanlar›n tan›nmas›nda ve hemcinslerinden ayr›l-
mas›nda isim önemli bir faktördür. Hz. Muhammed’in isimlerine esmâ-i nebî
denir. Tarikatlar›n evrâd denilen dua kitaplar›nda, Allah’›n Esmâ-i Hüsnâ’s› gi-
bi, Hz. Peygamberin esmâ-i nebisi de okunur. Onun isimlerinden en meflhurla-
r› Muhammed, Mustafa, Ahmed ve Mahmuddur. Hüdâyî, Divân’›nda Peygambe-
rimizin en meflhur isimlerini “Ahmed”, “Muhammed”, “Mustafâ”, “Muhammed
Mustafâ”, “Muhammedü’l-Mustafâ”, “Mustafâ Muhtar” flekillerinde kullanm›fl-
t›r. 

“Kani âdem kani Havvâ            
Kani Muhammed Mustafâ
Bu fânîden uman vefâ               
Aç gözün gafletten uyan” s.118.

“Kiminin derdine dermân edersin
Kimine âtefli gülzâr edersin
Kimini Mustafâ Muhtâr edersin
Senindir kul Senindir hükm Efendi” s.154.

Hüdâyî ayr›ca “Müctebâ”, “Murtazâ” ve “Muktedâ” isimlerini de zikretmifltir:

“Ey Resûl-i Mustafâ vü Müctebâ
V’ey Hâbîb-i Murtazâ vü Muktedâ” s. 23.

b. En Güzel Ahlâka Sahip :
Hz. Muhammed’in ahlâk› Allah taraf›ndan övülmüfl ve onun ahlâk›n›n manevî
yüceli¤i “Sen büyük bir ahlâk üzerindesin”8 âyetiyle ifade edilmifltir. Hz. Pey-
gamber de “Ben yüce ahlâk› tamamlamak için gönderildim.”9 buyurmufltur. Hü-
dâyî, onun bu yönünü “Sâhib-i hulk-› hasen/Güzel ahlâk sahibi” ifadesini kulla-
narak flöyle dile getirmifltir:

“Gelsin flefâat isteyen       
Bulsun safâ an› seven
Ol sâhib-i hulk-i hasen      
Do¤du¤u ay geldi yine”  s.126.

c. En Sevgili :
Hz. Muhammed, kendisine inananlar taraf›ndan, en çok sevilen insand›r. Bu
sevginin boyutu, ashabtan bir çok kifli taraf›ndan dile getirildi¤i bilinen “Fidâke
ebî ve ümmî Yâ Rasûla’llah/Anam babam sana fedâ olsun” sözünde ortaya ç›k-
maktad›r. O, ayn› zamanda Allah’›n da en çok sevdi¤i insand›r. Hüdâyî, onun
bu yönünü “habîb/sevgili”, “habîbu’llâh/Allah’›n sevgilisi”, “Hakk’›n habî-
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bi/Hakk’›n sevgilisi”, “habîb-i Medenî/Medine’nin sevgilisi” “mahbûb-›
Hak/Hakk’›n sevgilisi” “habib-i Hudâ” ifadeleriyle aç›klam›flt›r.
“Habîb-i Hudâ’s›n sivâdan ne gam
Güneflden sak›nsa aceb mi gamam” s. 24.
fiu rubâî ondaki peygamber sevgisinin derecesini göstermektedir. Buna göre o,
Medine’nin sevgilisi olan Hz. Peygamber’in sevgisi kimde yerleflirse, onun gözü-
nün dünya süslerini görmeyece¤ini ve bidatlar› terk ederek sünnet yolunu ta-
kiple Hakk’a ibadet yolunda bütün varl›¤›n› harcayaca¤›n› anlatmaktad›r:

“Gâlib olsa kiflide hubb-› Habîb-i Medenî
Zerrece gelmez ona zînet-i dünyâ-y› denî
Terk edib bid’at› râh-› sünene sâlik olur
Bezl eder Hakk’a ibâdet yoluna cân u teni” s. 182.

Hüdâyî, Hz. Peygamberin do¤um y›ldönümü dolay›s›yla yazd›¤› bir fliirinde ise
onu sevmenin isteklere kavuflmak hususunda zafere vesile olaca¤›n› flöyle dile
getirmifltir:

“Ân› Hüdâyî kim sever             
Matlûba bulmufltur zafer
Fahr-i cihân hayrü’l-befler       
Do¤du¤u ay geldi yine” s.126.

d. En Hay›rl›:
Hz. Muhammed, bütün yarat›lm›fllar›n en hay›rl›s› yani hayru’l-enâmd›r. Onun
gelifliyle s›radan insanlar (âm) da, seçkin olanlar (hâs) da fleref bulmufltur:
“Geldi çün hayrü’l-enâm              
Oldu müflerref hâs u âm
Hakk’dan ana bin bin selâm         
Mâh-› mübârekdir gelen” s.107.
O, Hz. Âdem’den beri gelen ve gelecek olan insanlar›n en hay›rl›s› yani hayru’l-
beflerdir.
“Fahr-i cihân hayrü’l-befler       
Do¤du¤u ay geldi yine” s.126.

e. En Övünülen:
Hz. Muhammed, varl›¤› ile bütün yarat›lanlar›n fleref buldu¤u ve övündü¤ü bir
insand›r. Hüdâyî, Divân’›nda onun bu yönünü “fahr-i cihân/dünyan›n övüncü”,
“fahr-i âlem/kâinât›n övüncü” “fahr-› rusûl, fahr-i enbiyâ/peygamberlerin övün-
cü” ve “fahr-i risâlet/peygamberlik müessesesinin övüncü” ifadeleriyle dile ge-
tirmifltir.

“Mâ-sivâya meyli dilden yuyuben
Fahr-i âlem Mustâfâ’ya uyuben



‘Kâbe kavseyn’ ma’nâs›nda duyuben
Aceb s›rr-› ‘ev ednâ’ya erem mi” s. 158.

f. En De¤erli:
Hz. Muhammed, dünyâ ve âhiretin en de¤erli varl›¤›d›r. O iki cihân›n sultan›-
d›r; sultân-› kevneyn’dir. 

“Sultân-› kevneyn do¤du¤u     
Mâh-› mübârekdir gelen
‘Âlem münevver oldu¤u          
Ol mevlid ay›d›r gelen” s. 107.

O, karanl›klar› ayd›nlatan bir ay/bedr-i dücâ; sabah vakti do¤up dünyay› ayd›n-
latan günefl/flems-i duhâ’d›r ve Allah’›n gül bahçesinin gülü/verd-i gülistân-› Hu-
dâ’d›r.

“Bedr-i dücâ flems-i duhâ           
Verd-i gülistân-› Hudâ
Hakk’›n Habîbi Mustafâ            
Do¤du¤u ay geldi yine” s. 126.

2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü: 

a. Resûl-Nebi ve Son Peygamber
Kelime-i flehâdet ve kelime-i tevhit’te Hz. Muhammed’in Allah’›n elçisi oldu¤u-
na flahitlikte bulunuyoruz. ‹slâm inanc›na göre o, Hz. Âdemle bafllayan peygam-
berlik zincirinin son halkas›d›r ve ondan sonra peygamber gelmeyecektir10. Hü-
dâyî, ‹slâm’›n bu anlay›fl›na uygun olarak, Hz. Muhammed’in bu yönünü, kitap
verilen peygamberlerden oldu¤unu belirtmek için “Resûlu’llâh”, ayn› zamanda
nebî s›fat›n› hâiz oldu¤unu bildirmek için “Nebiyyu’llâh” ve son peygamber ol-
du¤unu ifade için de “Hâtem-i Enbiyâ” terkiplerini kullanm›flt›r.
“Kudûmun rahmet-i zevk-i safâd›r yâ Resûla’llâh 
Zuhûrun derd-i uflflâka devâd›r yâ Resûla’llâh” s. 23.
“An›nçün hâtem oldun enbiyâya
Seninle bitti bünyân-› nübüvvet” s. 25.

b. Peygamberlerin En Üstünü
‹slâm dinine göre Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelmifl olan bütün pey-
gamberler, kendilerine inanmak bak›m›ndan eflittirler; aralar›nda bir ayr›m ya-
p›lamaz11. Ancak Allah kat›ndaki de¤erleri bak›m›ndan baz›s› baz›s›ndan üstün-
dür12. Peygamberlerin derece bak›m›ndan en üstünü ise, son peygamber olan
Hz. Muhammed’dir. O, “imâm-› enbiyâ” ve “enbiyan›n serveri”dir.
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“Nebî idin dahi Âdem dururken mâ-i tîn içre

‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûla’llâh” s. 23.
Yukar›daki beytin ilk m›sra›nda Hz. Peygamber’e nispet edilen “Âdem su ile ça-
mur içinde iken ben nebi idim” rivâyetine iflaret edilmektedir. Hz. Peygamber’in
rûhunun ve nûrunun ilk yarat›lan varl›k oldu¤u ile ilgili bu ve benzeri rivâyet-
ler, hadis tekni¤i aç›s›ndan zay›f görülmekte13 ancak mutasavv›flarca s›k kulla-
n›lmaktad›r. Hüdâyî de di¤er mutasavv›flar gibi bu rivâyeti benimsedi¤ini yuka-
r›da zikredilen beyti ile göstermifltir. 
Hz. Muhammed ayn› zamanda “bütün resullerin bafl›/sadr-› cemi’ mürselîn” ve
“peygamberlik müeessesinin mücevheri/ gevher-i kân-› risâlet”tir.
“Elâ ey gevher-i kân-› risâlet
Sana bin bin salât ile tahiyyet” s. 25.

c. Sünnetine Ba¤lanmak Kurtulufl Sebebi
Kur’an-› Kerim’de “usve-i hasene/en güzel örnek”14 olarak takdim edilen Hz.
Muhammed’in söz, fiil ve takrîrlerinden oluflan sünnetine uymak ve sünnete ay-
k›r› davran›fllar olan bidatlardan kaç›nmak ‹slâm inanc›n›n önemli prensiplerin-
dendir15. Tasavvufun farkl› tan›mlar›ndan birinde bu yol, ‘Kur’ân-› Kerîm’i Hz.
Resûlu’llâh (s.a.v.) gibi yaflamaya çal›flmak”16 fleklinde tarif edilmifltir. Hüdâyî
de Divân’›nda  bu prensibe uygun davranmay› ve “Sünnet-i Ahmed’i min-
hâc/yol”etmeyi ve onun getirdi¤i fleriat› bafl tac› yapmay› tavsiye etmifltir:  

“fier‘-i pâki bafla hofl tâc edelim
Sünnet-i Ahmed’i minhâc edelim
Âlem-i ma‘nâya mi‘râc edelim
Geldi lutf ile mübârek ramazan” s.117.

Peygamberin sünnetini tutarak hakîkat yoluna girilir ve en büyük mutluluk olan
vahdet saray›na ulafl›l›r.

“Resûl’ün sünnetin tutmak          
Hakîkat yoluna gitmek
Serâ-y› vahdete yetmek               
Ne devlet ne saâdetdir” s. 46.

Yollar›n en hay›rl›s› olan sünnet yolunu tutmak varken, yolu de¤ifltirip bidatla-
ra dalman›n anlam› yoktur.

“Sünnet-i fahr-i rusül              
Oldu çün hayr-› sübül
Mesleki tahvîl edib                
Âdet ü bid’at neden” s. 113.

d. Âleme rahmet- fiefâat kân›-Kân-› ata-Menba-› lütf u cûd
Kur’ân-› Kerîm’de peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildi¤i17;
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mü’minlere  çok düflkün ve onlara karfl› çok merhametli oldu¤u  belirtilmifl18;
hadislerde ise onun ümmetin büyük günah sahiplerine flefaatçi olaca¤›/flefâat-i
uzmâ sahibi oldu¤u zikredilmifltir19. Hz. Muhammed iyili¤in, cömertli¤in sim-
gesidir. Hüdâyî, onun bu yönlerini bafll›kta kulland›¤›m›z ifadelerle flöyle dile
getirmifltir:

“Âleme rahmet flefâat kân›d›r
Li-me‘allâh kasr›n›n mihmân›d›r
Âfl›k-› dil-hastenin dermân›d›r
Nûr-› pâk-i Mustafa ola flef’i” s.181.
“Ey menba’-› lütf u cûd            
Yerin makâm-› mahmud
Yarad›lm›fldan maksûd              
Sensin yâ Resûla’llâh” s. 24.

3. Hz. Muhammed’in Tasavvufî Yönü:

a. Mürflid-Pîr
Tefsir, hadis, f›k›h, kelâm gibi ‹slâmî ilimlerin tamam› nas›l Hz. Peygamber’den
çok sonra sistematize edilmiflse, Tasavvuf ilmi de ayn› flekilde sonralar› sistem-
li bir ilim dal› hâline gelmifltir. Ancak bütün ‹slâmî ilimlerde oldu¤u gibi tasav-
vufta da, kaynak Hz. Peygamber olarak gösterilmektedir. Tasavvuf, Hz. Peygam-
ber döneminde hâl olarak varken, sonralar› bu hâl, bir ilim olarak da ortaya ko-
nulmufltur. Bu alg›lay›fl, tarikatlar›n manevî ba¤l›l›¤›n› gösteren silsilenin ilk
halkas›n›n Hz. Muhammed oldu¤u inanc›n› do¤urmufltur.
Hüdâyî de bu anlay›fla sahip bir mutasavv›f olarak, Hz. Peygamber’i pîr’i ve mür-
flidi olarak zikretmifltir. Arapça bir kelime olan “mürflid” do¤ru yolu gösteren,
ona ileten anlam›na gelir ve tarikat fleyhleri için kullan›l›r. Farsça as›ll› bir keli-
me olan “pîr” de yine tarikat fleyhi ve mürflid anlamlar›nda kullan›lan bir keli-
medir20.

“Mürflidim pîrimsin ey kân-› kerem
Pes tapundan gayr› kime yüz uram
Umar›m ki arfl-› maksûda erem
Yâ Resûla’llâh flefâat k›l meded” s. 38.

Hüdâyî’nin bir baflka fliirinde,
“N’ola eylersen Hüdâyî’ye nazar
Ceddim ü pîrimsin ey kân-› atâ” s. 23.

sözleriyle Hz. Muhammed’e ceddim diye hitap etmesi, Hüdâyî’nin Ehl-i Beyt so-
yundan oldu¤unu göstermektedir.
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b. Kutb-› evliyâ sadr-› asfiyâ
Tasavvuf anlay›fl›nda Allah yan›nda manevî dereceler elde etmifl kimseler ve-
lî/Allah dostu olarak kabul edilir. Ayr›ca Allah’›n manevî hâlleriyle seçkin kul-
lar›/asf›yâ vard›r. Allah’›n veli kullar›n›n en büyü¤ü zaman›n›n kutbudur. Hz.
Muhammed ise, bütün velilerin kutbu/zirvesi ve asf›ya/Allah’›n seçkin kullar›-
n›n bafl›d›r:

“Kutb-› evliyâ içün        
Sadr-› asf›ya için
Fahr-i enbiyâ içün          
Kerem eyle yâ Mevlâ” s. 160.

c. ‹lm ü me‘ârif kân›-S›rr-› hakîkat mahzeni-S›rr-› 
seb’ü’l-mesânî
Hz. Muhammed, tasavvufî hakikatlara sahip bir kimsedir ve bunlar› Hz. Ebube-
kir ve Hz. Ali vas›tas›yla intikal ettirmifltir. Hüdâyî, onun “ilim ve marifetin kay-
na¤›/ilm ü meârif kân›”, “hakikat s›rlar›na sahip bir hazine/s›rr-› hakîkat mahze-
ni” oldu¤unu flöyle belirtmektedir:

“Bir âfl›k-› sâd›k kâni         
Rahat bula cân u teni
S›rr-› hakîkat mahzeni       
Do¤du¤u ay geldi yeni” s. 126.

Hz. Muhammed ayn› zamanda Allah’›n s›rlar›n›n tecelli etti¤i bir ayna, Allah’›n
temiz rûhu ve “seb’ü’l-mesânî olan Fatiha suresinin ve Allah’›n zât›n›n ayn ve
ilim mertebelerindeki yedi çeflit zuhurunun21 s›rr›/s›rr-› seb’u’l-mesânî”dir.
“Âyine-i Rahmânî            
Nûr-› pâk-i Sübhânî
S›rr-› seb’u’l-mesânî        
Sensin yâ Resûla’lâh” s. 24.

Hüdâyî’nin Divân’›nda Hz. Muhammedle ilgili kulland›¤› di¤er baz› ifadeler ise
flöyledir:
“fiâhid-i leyl-i ‹srâ”, “Sahib-i tâc u mi‘râc”, “Hâdi-i ehl-i yakîn”, “Câmî-i cümle
esmâ”, “Küntü kenz s›rr›n›n miftah›”, “Li me’allâh kasr›n›n mihmân›” vs.

Sonuç:
Azîz Mahmud Hüdâyî Divân’›n› inceleyerek haz›rlad›¤›m›z  tebli¤imiz bize flu
tespitleri yapma imkân›n› vermifltir:
1.Hüdâyî Divân’›nda a¤›rl›kl› temâ tevhiddir. Hz. Muhammed de çeflitli yönle-
riyle ele al›narak ifllenmifl bir baflka önemli temâd›r.
2. Hüdâyî’nin fliirleriyle oluflturdu¤u peygamber imaj›nda Kur’an ve sünnet kay-
nakl› bilgiler hâkimdir.
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3. O, Hz. Peygamber’in Ahmed, Muhammed, Mustafa gibi yayg›n isimlerinin ya-
n› s›ra, yine s›k kullan›lan Müctebâ, Murtaza ve Muhtâr isimlerini de zikretmifl-
tir.
4. Hz. Peygamber, en güzel ahlâka sahib/sâhib-i hulk-› hasen, en sevilen insan
ve Allah’›n sevgilisi/Habîbu’llaht›r. 
5.  Hz. Muhammed yarat›lm›fllar›n ve insanlar›n en hay›rl›s› yani hayru’l-enâm
ve hayru’l-beflerdir. Ayn› zamanda dünyan›n ve bütün peygamberlerin övünç
vesilesidir yani fahr-i cihân, fahr-i âlem, fahr-i rusul ve fahr-i risâlettir.
6. Hz. Muhammed, bir peygamber olarak hem resûl, hem nebî, hem de peygam-
berlerin sonuncusudur, hâtem-i enbiyâd›r.
7. Hz. Muhammed, peygamberlerin en üstünüdür; ‹mâm-› Enbiyâ, Server-i en-
biyâ ve gevher-i kân-› risâlettir. Hz. Âdem, su ile toprak aras›ndayken Hz. Mu-
hammed peygamberdir. 
8. Hz. Muhammed’in sünnetine ba¤lanmak ve bidatlardan kaç›nmak kurtulufl
vesilesi ve mutluluklar›n en büyü¤üdür.
9. Hz. Muhammed, âlemlere rahmet olarak gönderilmifl bir peygamberdir; o gü-
nahkarlar için flefaatçidir; müminlere karfl› merhametlidir ve iyili¤in kayna-
¤›/kân-› atâ’d›r.
10. Hz. Muhammed, bütün mutasavv›flar›n pîr ve mürflididir. Tarikat silsilele-
rinin ilk halkas›d›r.
11. Hüdâyî’nin, Hz. Peygamber’e “ceddim/atam” diye hitap etmesi onun Ehl-i
Beyt soyuna mensubiyetinin delilidir.
12. Hz. Muhammed, velilerin kutbu ve Allah’›n seçkin kullar›n›n bafl›d›r.
13. Hz. Âdem, yarat›lmadan önce Hz. Muhammed’in peygamber oldu¤u görüflü,
genellikle tasavvuf kitaplar›nda zikredilen zay›f bir rivâyete dayanmaktad›r. 
Bu tespitler çerçevesinde sonuç olarak flunu söyleyebiliriz: Azîz Mahmud Hü-
dâyî’nin Divân’›nda oluflturdu¤u Hz. Muhammed imaj›/resmi, Kur’an ve sünnet
merkezlidir ve Ehl-i Sünnet inanc›n›n bir yans›mas›d›r.
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D‹PNOTLAR

1. Hayat›, eserleri ve tasavvufî görüflleri için bkz. H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve
Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul 1982; Ziver Tezeren, Seyyid Azîz MahmudHüdâyî-Hayat›,fiahsiyeti,
Tarikat› ve Eserleri,‹stanbul 1984;  Seyyid Azîz Mahmud Divân› II, ‹stanbul 1985.
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‹stanbul 1931, s. 98.
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çal›flmas›nda bu Divân’›n Türkiye kütüphanelerinde bulunan otuz alt› adet nüshas›n› tan›tm›fl ve
yurt d›fl›nda bulunan dört tane nüshas›n›n da yerlerini göstermifltir. bk. Ziver Tezeren, Seyyid Azîz
Mahmud Divân› II, ‹stanbul 1985, s. 5-14. Ayr›ca en son olarak, Divân’›n en eski yazma nüshas› olan
Süleymaniye Kütüphanesi Hac› Mahmut Efendi Böl., Nr: 2372/2 de kay›tl› nüshay› t›pk› bas›m› ile
birlikte yay›na haz›rlayanlar, Türkiye kütüphanelerinde bulunan seksen befl adet yazma nüshan›n
listesini vermifllerdir. bk. ;  Azîz Mahmud Hüdâyî, Divân-›‹lâhîyât T›pk› Bas›m ve Çeviriyaz›, (Haz.
Dr. Mustafa Tatc›-Dr. Musa Y›ld›z), Üsküdar Belediye Baflkanl›¤› Yay., ‹stanbul 2005, s. 8-10.
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Matba‘a-i Bahriyye, 1338/1919-1920.
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1985;  Azîz Mahmud Hüdâyî, Divân-›‹lâhîyât T›pk› Bas›m ve Çeviriyaz›, (Haz. Dr. Mustafa Tatc›-
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Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Edebî fiahsiyeti

Y R D .  D O Ç .  D R .  M E H M E T  E M ‹ N  E R T A N
Sakarya Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat›, Eski Türk Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi

Mutasavv›f bir flair olan Azîz Mahmud Hüdâyî, edebiyat dünyam›zda kendine
özgü özellikleriyle yerini alm›fl önemli bir flahsiyettir. O’nun edebî flahsiyetini
ele al›rken bu de¤erlendirmeyi: Külliyat-› Azîz Mahmud Hüdâyî adl› manzum
eserini hedef ve çerçeve ald›¤›m›z› belirtmek isterim. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
otuzdan fazla eseri mevcuttur. Bunlardan yirmiyi aflk›n eserinin Arapça oldu¤u-
nu biliyoruz.1 Arapça eserlerinin dil, sanat ve edebiyat yönünü bu alandaki uz-
manlara b›rak›yoruz. 16-17. asr›n önemli bir özelli¤i de Farsça’n›n (‹mparatorlu-
¤un her taraf›nda) geçerli, ra¤bet edilir bir dil ve kültür olmas›d›r. Üdeban›n,
uleman›n, rüesan›n bu dille okur, yazar ve konuflur olmas› bir ayr›cal›kt›r. Dö-
nemin (16-17. yüzy›l›n) Türk Edebiyat› temsilcilerinin (Zâtî’nin, Füzûlî’nin,
Nev’î’nin, Nef’î’nin v.b.) eserlerine bakt›¤›m›z zaman Farsça eserlerle, divanlar-
la, mesnevilerle karfl›lafl›r›z. Birçok flairimizin divan tertip edecek kadar Fars-
ça’ya vak›f olduklar›n›, kitaplar dolusu Farsça fliirlerinin bulundu¤unu görüyo-
ruz. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin de Farsça bildi¤ini, Külliyât›’n›n içinde yer alan
birkaç k›t’a ve bir, iki müfredinden ö¤reniyoruz. Say›ca çok az olan bu fliirleri
de¤erlendirmeye tabi tutmuyoruz.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Türkçe eserlerinin say›s› on civar›ndad›r. Bizim bil-
di¤imiz bu eserlerden: Küllüyât-› Azîz Mahmud Hüdâyî’nin d›fl›ndaki bütün
eserleri nesir türündedir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin edebi flahsiyeti olarak yapa-
ca¤›m›z de¤erlendirme Hz. Hüdâyî’nin flairlik yönüyle ve fliirleriyle s›n›rl› ola-
cakt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’yi yaflad›¤› dönemin klasik edebiyat tarihlerinde “Tezki-
re”lerde bulmak mümkün de¤ildir; çünkü tezkireciler mutasavv›f flairleri “Dî-
van” flairi olarak görmemifl, fliirlerini de “Dîvan fliiri” saymam›fllard›r. Tekke ve



tasavvuf flairleri (genelde) Dîvan fliiri anlay›fl›na (tam anlam›yla) uymad›klar›
için dikkate al›nmam›fllar. Baz› tezkireciler, mutasavv›f flairleri “fluara”dan say-
mam›fl, onlar›n hayatlar›ndan, edebi özelliklerinden ve eserlerinden de bahset-
me ihtiyac› duymam›fllar. 
Dîvan edebiyat›n›n belirgin gelenekleri ve vazgeçilmez kurallar› vard›r. Bir fla-
irin fliir kitab›n›n tertip flekli önemlidir. Gereken ölçüler tutmad›¤› zaman “Dî-
van fiâiri” olsa bile eseri tam bir dîvan olarak de¤erlendirilmez. Düzenlenmifl
(müretteb) bir dîvân veya düzenlenmemifl (gayr-› müretteb) bir dîvân olarak ni-
telenen kitap e¤er içerik bak›m›ndan yeterli ise: “Tam”; eksik ise: “Nâk›s Dîvan”
olarak kabul edilir: “Dîvânçe” s›fat›yla an›l›r.  Klasik edebiyatta içerik ve biçim
olarak “dîvan”lar› isimlendirmek mümkündür. Gerek tasavvuf edebiyat› alan›n-
da ve gerekse halk edebiyat› alan›nda fliir yazan birçok flairin, fliir kitab›na “dî-
vân” ad› verildi¤ini biliyoruz.2 Halbuki bu kitaplar klasik edebiyat›m›z›n dîvan
formlar›na uygun de¤ildir. Burada isim olmaktan çok, fliir kitab› anlam›nda ve
s›fat olarak kullan›lm›flt›r. Belki de edebiyat tarihçileri bu sebeplerden dolay›
tekke ve tasavvuf edebiyatç›lar›n›, divan flairleri aras›nda göstermemifller. Tek-
ke veya halk flairlerinin na’tleri  na’t formuna, kasideleri kaside formuna tam an-
lam›yla uyumlu de¤ildir. Bu tür flairlerin  gazelleri, musammatlar› (tertip ve bi-
çim bak›m›ndan) klasi¤e uyumlu olmad›¤› için kabul edilmemifltir. fiiir kitapla-
r› (cönkleri) “dîvân” tertibine uymaz. Dîvân flairi s›n›f›na girmeyen Azîz Mah-
mud Hüdâyî hakk›nda tezkirelerde yeterli bilgiyi bulmak mümkün olmam›flt›r.
Ça¤›n›n say›l› bilginlerinden olan Azîz Mahmud Hüdâyî iyi bir e¤itim görmüfl-
tür. 16.yy. en önemli bilginlerinden dil ve din dersleri alm›flt›r. Arapçay› mü-
kemmel bildi¤ini, din ilminde çok ileri bir seviyeye geldi¤ini, “müderrislik” ve
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“kad›l›k” seviyelerine yükseldi¤ini ve bu görevlerde bulundu¤unu, memuriyet-
ten flikâyetçi oldu¤unu, müderrislikten memnuniyetsizli¤ini bizzat kendisiden
ö¤reniyoruz:

Müderrislik gam ü derd ü belâd›r
Kaza hod cânib-i Hak’dan kazâd›r.3

Vaaz ve irflatlar›ndan, haz›r-cevapl›l›¤›ndan, mizah tarz›ndan onun iyi bir edip
ve iyi bir hatip oldu¤unu hemen anlayabiliriz. Azîz Mahmud Hüdâyî  haz›rce-
vap ve  nüktedan, bir flahsiyettir. ‹fadelerindeki zarafeti ile farkl›l›¤›n› ortaya ko-
yar. Hitaplar›ndaki yumuflakl›k, yaflant›s›ndaki sadelik, olaylara hoflgörülü yak-
lafl›m› hemen dikkati çeker. S›k›flt›r›ld›¤› zaman, söz ve fikir hâkimiyetini kay-
betmemifltir. Sorulan›, zarif bir üslupla, iyiye yorarak, tahrike kap›lmadan ce-
vaplamas›n› bilmifltir. Örnek olabilecek iki olay› ve diyalogu  nakletmek yararl›
olur kanaatindeyim: 
Azîz Mahmud Hüdâyî birgün müritlerinden Dervifl Mehmed ile Üsküdar’dan,
‹stanbul’a ( kay›kla) gidiyormufl. Hava çok kötü ve f›rt›nal›ym›fl… Kay›k sallan-
d›kça Dervifl Mehmet kay›¤›n küpefltesine (düflmemek için) s›k›ca tutunuyor-
mufl! Hz. Hüdâyî, Dervifl Mehmet’e hitaben:
-“Ne o Dervifl Mehmet, korkuyorsun galiba?” diye tak›l›vermifl. O da fieyhine ce-
vaben:
-“Evet, hakl›s›n›z Efendim; ölüm ile aram›zda bir ince tahta parças› var!” diye-
rek, korkma gerekçesini (kendisince) ifadeye çal›flm›fl... Azîz Mahmud Hüdâyî,
Devifl Mehmet’e ‹stanbul’a var›ncaya kadar hiç ses ç›karmam›fl. Birlikte ‹stan-
bul’a ulafl›p, karaya inince :
-“Dervifl Mehmet, art›k ölümle aram›zda o ince tahta parças› da kalmad›!” nük-
tesini yap›vermifltir.14

Üstad’›n di¤er nüktesi Padiflah I. Ahmed ile sohbeti s›ras›nda vuku bulmufltur.
Birgün Sultan I. Ahmed, Azîz Mahmud Hüdâyî’ye hediye göndermifl. Hüdâyî de
bu hediyeyi kabul etmeyip, geri çevirmifl! Padiflah I. Ahmed ayn› hediyeyi Ab-
dülmecid-i Sivasî’ye göndermifl. O da hediyeyi kabul edip, alm›fl. Sultan I. Ah-
med, hediyeyi alan Abdülmecid Sivâsî ile bir sohbet esnas›nda ona bu hediye-
yi Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kabul etmedi¤ini, söyleyivermifl… Abdülmecid-i
Sivâsî  çok zarif bir üslupla Padiflaha: 
-“Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî bir anka’d›r; lâfleye (lefle) tenezzül etmez!” ceva-
b›n› vermifl... Aradan zaman geçmifl; bir baflka zamanda Sultan I. Ahmed, Hz.
Hüdâyî ile sohbet ederken, Padiflah bu olay› hat›rlam›fl; Abdülmecid-i Sivâsî’nin
sözlerini, Azîz Mahmud Hüdâyî’ye  anlat›vermifl. Hz. Hüdâyî de Sultan I. Ah-
med’e: 
-“Padiflah›m, fieyh Abdülmecid-i Sivasî bir bahrd›r (denizdir); deniz bir katre
masiva çirkab› ile mülevves (bir damla dünya kirlili¤i ile kirlenmifl) olmaz!” di-
yerek- çok güzel yorumla- nüktedeki maharetini, insanl›ktaki zerâfetini, olayla-
ra bak›fltaki iyi niyetini tarihe mal etmifltir.5
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin edebî flahsiyetini de¤erlendirirken ilmiyle, sanat›yla,
edebiyat›yla, tasavvufuyla birlikte ele almak daha do¤ru olur kanaatindeyiz. ‹la-
hileri, murabbalar›, bestelenmifl bir çok güfteleri, zarif nükteleri onu bize hemen
sevdiriverir. Olaylar karfl›s›nda sakin ve sab›rl› halini, üzüntülü oldu¤u zaman-
daki itidalini fliirine herkesin anlayabilece¤i bir dille yans›tmaktad›r:

Alan Sen’sin, veren Sen’sin, k›lan Sen
Ne verdinse  odur dahi nemiz var
Hakikat üz(e)re  anlayup bilen Sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var…6

Azîz Mahmud Hüdâyî, tasavvufi görüfllerini aç›klarken edebiyat› bir vas›ta ola-
rak kullanm›flt›r. Fikirlerini sunarken fleriat d›fl› olmaktan kaç›nd›¤› hemen gö-
ze çarpar. Bu özelli¤ini fliirlerine yans›tan Hüdâyî,  halk›n kolay anlayamayaca-
¤› görüfllere ve ifadelere itibar etmemifltir. Azîz Mahmud Hüdâyî için “Kitaba ve
Sünnete uygun -bir mutasavv›f- flairdir” demek do¤ru olur. Dünyan›n bilinme-
yenlerini (halkla, ilgilenenlerle) tart›flmak yerine, idrake uygun sembollerle ko-
nular› ele almay›, yorum yapmay› tercih etti¤ini görüyoruz. fiiirlerinde mant›kî,
felsefî, ilâhî hikmetle ilgili hususlar› tart›flmak yerine namaz, oruç, zikir, tevbe
konular›na yönelmifltir. Tevhid, ele ald›¤› konular›n bafl›nda gelmektedir. fiiir-
lerini içtenlikle, yumuflak ve saf bir dille kaleme alm›flt›r. Edebiyat›n zor bir tar-
z› olan dinî edebiyat, tekke edebiyat› Hüdâyî’nin üslubuyla baflar›l› örneklerle
karfl›m›za ç›kar. Sosyal konular, halk› ilgilendiren konular öncelikli olarak ifl-
lenmifltir. Sohbetlerinde ve vaazlar›nda her fleyini halkla paylaflt›¤› için gönül-
lerde taht kurmas›n› bilmifltir. Vaaz ve irflad›ndaki etki gözden kaçmayacak ka-
dar belirgindir. ‹stanbul Fatih Camii’ndeki hitabeleri, (bizzat kendisinin yapt›r-
d›¤›) Azîz Mahmud Mescid’ndeki7 sohbetleri ve Sultanahmet’teki  vaazlar›  çok
sevilmifl; ilgiyle izlenmifltir.
fiiirlerini söylerken sanat endiflesi tafl›mayan Azîz Mahmud Hüdâyî, kal›p ve ka-
fiye s›k›nt›lar›na gö¤üs germifltir;  konunun gere¤i ne ise onu ifadeye çal›flarak,
mesaj›n önemine dikkat çekmifltir. fiiir esteti¤i için ifadenin özünden ödün ver-
memifltir. Afla¤›ya ald›¤›m›z   beyitleri bizi do¤rulamaktad›r:
Kudûmun rahmet-i zevk ü safâd›r yâ Rasûla’llâh
Zühûrun derd-i ‘üflflâka devâd›r yâ Rasûla’llâh8

Burada fliirin, konuya araç oldu¤unu görüyoruz. Aruzla yaz›lan fliirlerini terkip-
lerinden, kulland›¤› dilin a¤›rl›¤›ndan ve ifade tarz›ndan tan›mam›z mümkün-
dür; çünkü aruzla yaz›lm›fl fliirlerinde imâle ve zihaflar dikkati çekecek kadar
çoktur. Bu tarz  fliirlerinde ustal›k veya üstün bir söyleyifl söz konusu de¤ildir.
fiiirlerindeki iç ahenk ve muhteva, flekil özelliklerinden daha güçlüdür. Bu tür
fliirlerinde anlam›n ve beyan›n öne ç›kt›¤›n› görebilmekteyiz. Beyit sisteminde-
ki gazel, murabba, muhammes ve k›t’a fleklinde yaz›lm›fl fliirleri az›nl›ktad›r; bu
fliirler biçim bak›m›ndan klasik edebiyat›m›z›n ölçülerine (tam anlam›yla) uy-
mamaktad›r. Na’tleri gazel tarz›nda, baz›lar› da murabba fleklindedir. Dîvân›
mürettep de¤ildir. fiiirleri naz›m flekillerine göre de¤il, konular›na göre tasnif
edilmifl. Divan edebiyat› tarz›na en uyumlu fliirleri “Müfred”leridir. 200 civar›n-
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da müfredinin bulundu¤unu biliyoruz. Bu beytlerde veciz ifadeler ve darb-› me-
seller (atasözleri)  dikkat çekicidir. Afla¤›ya ald›¤›m›z örnekler bizi hakl› ç›kar-
maktad›r:

‘Akl› olan anlar bunu dünya misâfir-hânedir
Bâki safâ tahsîline  sa’y  etmeyen dîvânedir

‹yili¤i et suya at bilmezse ger bal›k an›
Bilir ey dil ’âlim ü dânâ olan Hâl›k an›9

Eyleyüb eylügi suya eyle ilka
Bal›k bilmezse bilür an› Mevlâ10

Sana bir man‘i diyem ey ehl-i rây
E¤ri yohsuldur cihânda, do¤ru bay11

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Dîvân edebiyat› tarz›na uyan di¤er bir özelli¤i de
“Mülemma” fliirleridir. Halk flairlerinde rastlanmayan bu tarz, baz› Tekke ve Ta-
savvuf flairlerinin fliirlerinde görülmektedir. Eflrefo¤lu Rûmî’yi, Kuddusî’yi,
fieyh Ahmed-i Sûzî’yi v.b. mutasavv›f flairleri emsal olarak saymam›z mümkün-
dür. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (mülemmalar›nda) baz› m›sralar›n farkl› dilde
yazd›¤›n› görüyoruz:

‘Âkil isen hayra sa’y et dâima
“Leyse li’l-insâni illâ  mâ se‘â”12

beytinde oldu¤u gibi. Bazen de bir fliirde beytleri iki ayr› dille yazm›flt›r:
Cennet ehline gerek ilm ü ‘amel
Lâ-cerem uçma¤a lâz›md›r cenâh
“Yâ ‘ibâd’Allâh  kûmû va’büdû
Ve’zkürûhü f’il-güdüvvi ve’r-revâh”

Ger mücâhid  fîsebîli’llâh isen
Hâl›k’› zikr et odur hayr-› salâh
“Leyse li’l-insânî illâ mâ-se’â
Fe’ctehid fi’llâhi  in fli’te’l-felâh”13

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Mesnevi tarz›nda yaz›lm›fl mülemma fliirleri de var-
d›r. Bu fliirler aruzla yaz›ld›¤›ndan yukarda zikredilen özellikler aynen mevcut-
tur:

Bu gece kim Leyle’i Mi’râcd›r
Zevk-› vasla kullar›n muhtâcd›r

Fazl›n ile aradan gitsin hicab
Hûb cemâlin görelim ref’et nikab

“Ente Rabbî  ente  Hayrü’n-nâsirin”
‹ki alemde kerem senden hemîn

“Ente Rabbî ente Fettâh ü Kerîm
Ente Hayy’î ente Kayyûm ü Kadîm”
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Mutasavv›f flairlerde görülen özelliklerden biri de tamamen Arapça, Farsça fliir
yazm›fl olmalar›d›r. Azîz Mahmud Hüdâyî de Arapça, Farsça fliirler yazm›flt›r.
Bu tür fliirlerinin say›s› azd›r. 
Arapça ve Farsça fliirlerinin edebi de¤eri hakk›ndaki yorumu ilgili dil bilimcile-
rine b›rak›yoruz. Müstakil Arapça, Farsça fliirlerinden bir iki örnek vermek fay-
dal› olacak. Arapça fliirlerden iki  farkl› k›ta: 

“El-hamdü leke ve’fl-flükrü lek(e)
Yâ men lehü’l-fazlü’l-‘azîmü                                 
Yessir lenâ zevka’l-visâli
Yâ Müste’ân ve yâ Kerîm”

“Lehu’d-dünyâ lehu’l-‘ukbâ
Lehu’l-ûlâ  lehu’l uhrâ
Lehu’s-su¤râ  lehu’l-kübrâ                                   
Ve Rabbü’l-‘arfli Mahmudin”14

Farsça fliirlerinden de bir k›ta ve bir beytle yetiniyoruz:

“Ey ‹lâh-› men ve ‹lâh-› heme            
Ve’y penâh-› men vü penâh-› heme                       
Rahmetet râ  çü hadd ü ¤âyet nist
‘Afüv kün yâ Kerîm günâh-› heme”

“ Zenb-râ  i‘tirâf merd-i hünerest                            
fier cüz-est ez befler-i beflerest”15

Hz. Hüdâyî’nin fliirde Türkçe’yi tercih etti¤ini belirtmek ve vurgulamak yerinde
olur. Aruz veznindeki fliirleri lirizm yönüyle daha yavafl ve daha a¤›r bir lisanla
yaz›lm›flt›r. fiiir kalitesinin yüksekli¤inden bahsetmek de do¤ru de¤ildir. Belki
de bu sebepten Divan flairleri aras›nda say›lmam›flt›r. Divan flairleri ve zaman›n
fliir otoriteleri, hatta tezkireciler hece vezniyle fliir yazanlar› flairden bile sayma-
m›fllar. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin flairlik iddias› veya kaygusu olmam›flt›r. Dî-
van flairindeki fahriyeyi, bir baflka deyiflle flairli¤in ve sanat›n›n üstünlü¤ünü id-
diay› onda göremeyiz; aksine, tevazuu tercih etmifltir. Didaktik fliirlerde iddia ve
fahriye kendili¤inden ortadan kalkar… Aruz veznini ve hece veznini kullanabi-
len Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, az da olsa hece ile aruzu birlikte kulland›¤› vaki-
dir. Baz› fliirlerinin hem hece veznine hem de aruz veznine uygun düfltü¤ünü
görüyoruz. Afla¤›daki fliir hecede: 8’liye, aruzda: Müstef’ilün + Müstef’ilün kal›-
b›na uymaktad›r: 

Eyler seherde gulgule
Dost gülfleninin bülbülü
‹ster vere cân›n güle
Cân gülfleninin gülü16

Yunus Emre’nin de bu tarz fliirleri vard›r. Hz. Hüdâyî’nin, onun etkisinde kal-
mas› mümkündür. fiairimizin fliirlerinin ço¤u aruz veznindedir. Heceyle yazd›-
¤› fliirlerde durak kullanmam›flt›r. fiiire yaklafl›m›nda divan edebiyat›ndan çok,
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halk edebiyat› tarz›na daha yak›nd›r. Milli ölçümüz olan heceyi yer yer tercihin-
de elbette birçok sebepleri vard›r. Halk›n milli duygular›na hitap etmesi de söz
konusudur. Herkesin okuyabilmesi, kolayca anlayabilmesi önemli bir özelliktir.
fiairimizin sanat iddias›nda bulunmamas› onu heceye ve aruzda halk tarz›na yö-
neltmifl olabilir. Divan tarz› fliirlerinde muhteva ve dilin a¤›r oldu¤unu yukarda
zikretmifltik. Halk edebiyat› tarz›ndaki fliirleri daha lirik, daha coflkuludur. Birer
örnekle ne demek istedi¤imiz kolayca anlafl›l›r:

Aruz vezniyle: Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

Cân ü dilden Hâl›k’› zikr edelim
Hofl sa‘âdet  ehli etmifl Hak bizi
Lütf-› bî-pâyân›na flükr edelim
Hofl sa‘âdet ehli etmifl Hak bizi

Ehl-i ‹slâm ehl-i îmân eyledi
Bunca lütf ü bunca in‘âm eyledi
Fazl ü ihsân›n› itmâm eyledi
Hofl sa‘âdet ehli etmifl Hak bizi

Bir baflka örnekte:  Müstef’ilün/ Müstef’ilün   

Su¤râ Sen’in kübrâ Sen’in
Ûlâ Sen’in ührâ  Sen’in
Dünyâ Sen’in Ükbâ Sen’in
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ

Sen’den kerem Sen’den ‘atâ…v.b.17

Hece vezniyle yaz›lm›fl fliirlerinden örnekler:   Hece: 8

Aç›lal›m güller ile
Ötelim bülbüller ile
Diyelim pâk diller ile
Lâ’ilâhe ill’Allâh

Sen seni ne san›rs›n
Fânîye dayan›rs›n
Ufl bir gün uyan›rs›n
Tevhîde gel tevhîde18

Rasûlün verdi¤i haber
Günden güne zühûr eder
Tutd› dünyây› ser-te-ser
Zulüm deyu a¤lar var m›

11’ lik hece vezniyle:

Tevhîd ile olur her derde dermân 
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler
Tevhîd ile olur her müflkil âsân
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler19



Azîz Mahmud Hüdâyî’nin fliirlerini inceledi¤imiz zaman, dörtlükler haline ya-
z›lm›fl olanlar›n›n hem içerik hem de flekil bak›m›ndan daha baflar›l› ve daha gü-
zel oldu¤unu görürüz. Ahmed Yesevi ve Yunus Emre vadisinin yolcusu oldu¤u-
nu hissederiz. Bu vadide yürürken özenti içinde olmad›¤›n› da belirtmek gere-
kir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin  kendisinden önce gelenleri taklit etmede baflar›-
l› oldu¤u söylenemez; mesela bu fliiri eski mutasavv›flardan bir  yans›mad›r;
ama (fliir olarak) baflar›l› de¤ildir:

Kesret emvâc›na aldan›r sanma
Vahdet deryas›na girip kalanlar
Bir dahi fâniye nazar eylemez
Hakk’›n dîdâr›n› görüp gelenler

Zevk ile anlay›b s›rr-› vücûdu
Kemâline erifldirdi flühûdu
Hakîkat üzre etmifltir sücûdu 
Dergâh-› Hakk’a yüz sürüb gelenler20

Anadolu’nun mutasavv›f dervifl ozanlar›n› temsil etmek, taklit etmek çok zor-
dur; çünkü onlar çok güçlü ozanlard›r. Bir Yunus Emre gibi söylemek baflka ifl-
tir; onun açt›¤› vadide yürümek baflka ifltir. Anadolu dervifllerinin aralar›nda ta-
savvufi görüfl farkl›l›klar› vard›r. Bu mutasavv›flar›n dine bak›fl tarz›, fleriat içi
ve fleriat d›fl› görüfl ve tutumlar› ciddi ayr›l›klara sebep olmufltur. Mesela Ana-
dolu mutasavv›flar›n›n bir k›sm› “aflk”› “din” diye  tan›mlam›flt›r. Yunus Em-
re’nin aflk hakk›nda söyledikleri bizi do¤rular:

“Ey afl(›)kan ey afl(›)kan aflk mezheb ü  dindir bana
Gördü gözüm dost yüzini  yas kamu dü¤ündür bana”21

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, aflk› din olarak kabul etme hususunda belirgin bir
beyan› yoktur; ama aflk› dinin bir emri olarak telakki etti¤ini, dinin tamamlay›-
c› bir parças› olarak düflündü¤ünü ifadelerinden anlayabiliyoruz:

Geli diyelim flevk ile
Lâ’ilâhe ill’Allâh  
‘Aflk ile s›dk ü zevk ile
Lâ’ilâhe ill’Allâh

Anadolu mutasavv›flar›n›n etkisinde kalan Hüdâyî, asl›nda kendi yolunda sey-
retmifl; kendi disiplini içinde kalmay› ye¤lemifltir. Böylece Anadolu afl›klar›na
ilgisiz kalmam›fl;  aflk konusundan da uzak durmam›flt›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî platonik aflka iltifat etmemifltir. Bazen panteizmi hat›rla-
tan (sathi-yüzeysel) tahliller yapm›flt›r. onun bu tür tahlilleri, Anadolu mutasav-
v›f flairleriyle mukayese edilecek ölçüde de¤ildir. Anadolu mutasavv›flar› aflka
daha fazla misyon yüklemifller. Yunus, Nesîmî, Pir Sultan Abdal ve benzerlerin-
de bu özellikleri görebiliriz. Azîz Mahmud Hüdâyî, aflk, din, halk üçgeninde Ah-
med Yesevi, Hac› Bayram-› Veli ekolünün (nev-i flahs›na münhas›r) bir devam›-
d›r. fiiir ve edebiyatta da böyledir.22 Orta Asya’n›n sofistik düflünceleri ve ifade-
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leri bizi bu sonuca götürmektedir. Ahmed Yesevi’nin saf ve samimi tavr›n› flair
Hüdâyî’de aynen görebiliyoruz. Sanki onunla ayn› zamanda ve ayn› yerde yafla-
m›fl; ayn› e¤itimi alm›fl gibidir. Görüfl ve düflüncelerindeki paralellik hemen dik-
kati çeker. Hüdâyî’nin fliirlerinde bulunan sanat› ve hünerleri, hikmet ve haki-
kat par›lt›lar› gölgelemektedir. fiiirlerini tasavvufun cazibesiyle söyleme¤e çal›fl-
t›¤›n› fark edebiliriz. Hüdâyî’nin fliirlerini edebi sanat›n heyecan› olarak de¤il,
fazileti hedef alan irflat dizisi oldu¤u kanaatindeyiz.
Ahlaki konulara önem veren Hüdâyî, ifadelerinde sert bir üslup tak›nm›flt›r. Bu
tarz›yla, tavizsiz bir “zahid” görüntüsü çizer. Nesir ve naz›mlar›nda dinî-tasav-
vufî konular› ifllemifltir. Müritlerini (taliplerini) kendisine yöneltirken aç›k, net
ve kesin bir üslup kullanm›flt›r. Ele ald›¤› konular› do¤ru ve düz bir mant›kla,
sistematik olarak izah etme¤e çal›flm›flt›r. Öncelikli olarak ele ald›¤› konular›
flunlard›r: 
1- Emanete h›yanet etmemek (devaml› ve ›srarla üzerinde durdu¤u bir konu-
dur),
2- Gaflet uykusundan uyanmak( gerçekleri görmek, çok flükretmek),
3- fieytana uyup, yalanc› dünyaya aldanmamak,
4- Dünyaya meyletmemek, mâsivâdan el çekmek,
5- Samimiyetle Hakk’›n yoluna girmek ve halvetin önemini kavratmak,
6- Her türlü kötülüklerden sak›nmak,
7- Hay›rl› ifller yapmak, hay›r yolunu tercih etmek,
8- Allah’›n emirlerini tutmak, tutmayanlar›n sonunun kötü olaca¤›n› bilmek,
bildirmek;
9- Ehl-i iman› Hak yola ça¤›rmak; fleyh olarak, insanlar› tarikata davet etmek.
Tebli¤lerinde Yunus’ca coflkulu, heyecanl› bir dil kullanm›flt›r:
fiol kimse ki açt› gözün
Cânâna tabfl›rd› özün
Dinle Hüdai’nin sözün
Gel Hakk’a pervaz idelim23

Yunus Emre bir dervifltir ve bu çizgiyi hiç de¤ifltirmemifltir. O bir mutasavv›f sû-
fidir; amma temsil etti¤i bir sistem veya teflekkül ettirdi¤i bir tarikat yoktur. Yu-
nus hep dervifl olarak kalm›flt›r. Hiçbir zaman fleyh olmay› düflünmemifltir. Bu-
na ra¤men hem edebiyat tarz›nda, hem de fikir baz›nda onu takip eden insan sa-
y›s› çoktur. Azîz Mahmud Hüdâyî ile Yunus’un paralellikleri oldu¤u gibi, sis-
temde ve düflüncede farkl›l›klar› da vard›r. Bir ahlâk hocas› olarak karfl›m›za ç›-
kan Hüdâyî, bir mürflit ve fleyh tavr›n› hemen hissettirir. A¤›rbafll›, vakur, etki-
li bir eda ile düflüncelerini aç›klar; muhataplar›n› kontrol alt›nda tutar; dilek ve
isteklerini herkesin anlayabilece¤i tarzda ifadeye özen gösterir. Mesela “tev-
hid”in, zengin, fakir ay›r›m› yapmadan herkesin eflit oldu¤unu söyler. Hakk’a
ulaflma arzusunda olanlar›n “tevhid” ehline hizmet etmesini tavsiye eder. O’nun
hayat ve irflad stratejisi budur.24 Bu sebeple fliirlerinin her biri bir hitabe nite-
li¤i tafl›r; onun fliirleri halk› ayd›nlatacak, gerçekleri halk›n idrakine indirgeye-
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cek birer tebli¤dir. Bu hitabeler fliir formunda verilmifltir. Sanat iddias› olmayan
bu deyifllerde Celvetiyye’nin felsefik yap›s› bütün boyutlar›yla yerini alm›flt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin flairlik iddias›nda bulunmad›¤› bilinen bir gerçektir.
Yunus’ta fliir dilden gönle akan bir ›rmak, halden kale (yaflant›dan, lisana) taflan
bir rahmet seli iken, Azîz Mahmud’da muhataba dikte ettirilen bir mektup, bir
konferans metni, bir hitabedir. Asl›nda Hüdâyî, fliiri ve nesri fikrini neflretmek
için kullanm›flt›r. Halk› ayd›nlatmada ve olgunlaflt›rmada fliir tarz› tercihle-
rinden biridir diyebiliriz:

Zevk-› dünyâya muhabbet nice bir
Lezzet-i fânîye ra¤bet nice bir
Nice bir  ‘âdet  ve bid‘at nice bir
Nefs-i flirrîre itâ‘at nice bir
Mâye-i ömrü izâ‘at nice bir

Veya:

Nice bir derd ile mihnet
Nice bir hasret ü firkat
Vasl›na verir kâbiliyet
Çok a¤lad›k bizi güldür25

örneklerinde oldu¤u gibi. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin fikirde takip etti¤i flahsiyet-
leri edebiyatta takip etmemesi sanat kalitesini düflürmüfltür.  Hüdâyî’nin fliirle-
rinde kafiye önemsiz bir süs gibidir. Kafiyelerin zay›fl›¤› yar›m kafiye tercihi he-
men dikkati çeker: “olmaz”, “bilmez”, “kalmaz”lar› kafiye olarak kullanmas› fli-
irini zay›flat›r. “Hal”, “gül”, “dal”daki kafiyeler de bu türdendir:

Çünki murâd›m›z Sensin
Gayrun sevdâs›n kald›r
Pak eyle gönül hânesin
Kendi aflk›nla doldur

Nice bir derd ile mihnet
Nice bir hasret ile firkat
Vals›na verir kâbiliyet
Çok a¤lad›k bizi güldür26

fiiirlerinde oldu¤u gibi. kafiye olarak kulland›¤› fiiller zay›f kalm›flt›r. Di¤er ke-
limelerle yapt›¤› kafiyeler daha sa¤lam, daha tutarl› olmufltur. Ço¤u edebiyat
otoriteleri “redifleri” kafiye olarak kabul etmemektedirler. fiair Hüdâyî’nin, re-
difleri kafiye olarak kulland›¤›n› görüyoruz. Onun fliirlerindeki en baflar›l› yönü
içtenli¤i ve safl›¤›d›r. Döneminin büyük bilginlerinden olmas›na ra¤men dilinin
sadeli¤i ona bir ayr›cal›k sa¤lar. Objektif olarak bak›ld›¤› zaman, “Azîz Mahmud
Hüdâyî asr›n›n büyük mutasvv›f›d›r” diyenlere ra¤men “ O, alim ve zâhiddir”
diyenleri de hakl› ç›kar›r. Hüdâyî’nin alimli¤i ve zahidli¤i (her iki s›fat›n sorum-
lulu¤u) onu asla terk etmemifltir. fiiirlerini halk›n anlayaca¤› dille, ilim adam›-
na yak›fl›r olgunlukla söylemifltir. Zaman, zaman Ahmed Yesevi, Hac› Bayram-›
Veli, Yunus Emre, Hac› Bektafl-› Veli’ gibi tekke flairlerinin (flekil olarak) etkisin-
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de kalm›fl; onlar› taklit etmifltir. Asl›nda onlar›n yolundaym›fl gibi görünmesine
ra¤men, fikir baz›nda, aralar›nda  görüfl farkl›l›klar› vard›r. Orta Asya’daki dinî,
ahlakî tasavvufi görüfller Anadolu’da de¤iflime u¤ram›fl, zühdün, hikmetin an-
lam ve önemi yumuflat›larak farkl›, toleransl›, güçlü bir tasavvuf edebiyat›n›n
yolu aç›lm›flt›r. Anadolu mutasavv›flar› bu yeni yolda bazen de serbest s›n›rs›z,
bir düflünce çerçevesinde hareket etmifl, (kendine özgü) farkl› bir yol gelifltirmifl-
tir. Azîz Mahmud Hüdâyî, Yunus’la, Kaygusuz’la, Pir Sultan Abdal’la ayn› kay-
naktan beslenmesine ra¤men düflünce ve hayat tarzlar›nda paralellik yoktur.
Bafllang›ç noktas› ayn›, sonuç farkl› tecelli etmifltir. Her ikisinin de tasavvufi ha-
reket ve felsefesinde ayr›cal›k vard›r. A. M. Hüdâyî’yi onlar›n devam› olarak dü-
flünmek yanl›fl bir de¤erlendirme olur kanaatindeyiz.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, kendine has bir üslubu ve ifade tarz› göze çarpmaz.
Onda konu tek (Hakk’a giden yolu göstermek) oldu¤u için, amaç da tektir. Bir-
çok manzumelerinde ifadeleri tekrar niteli¤indedir; hissedilmez. Ayn› fikri iflle-
yen fliirlerinin farkl› nüshalar›nda hemen, hemen ayn› deyim ve terimleri tekrar
etti¤ini görüyoruz. Görüfl ve düflüncelerindeki tekrar kanaatimizce pekifltirme
amac›yla söylenmifl olabilir. Gerek Dîvan, gerekse halk flairlerinde (özellikle çok
fliir yazanlar›nda) tekrar çok görülür. Benzer gazelleri, kasideleri, ilahileri, kofl-
malar›, semaileri çok olan bir flair görüntüsünde olmad›¤› için “pekifltirme yap-
maktad›r” yorumunu yap›yoruz.
Azîz Mahmad Hüdâyî düflüncelerini dile getirirken her cümlesinin niyaz, flü-
kür, dua olmas›na özen gösterdi¤ini belirtmek laz›m. Her zaman ve her yerde
ilim adam› titizli¤i ile hareket etti¤ini hissetttirmifltir. ‹fadelerinde, daima hissin
önüne akl› oturtmufltur. Bir fikir ve söz ehli olan Hüdâyî’nin ifadeleri riyadan
uzakt›r. O söylerken coflturmak yerine yavafllatmay›, ifadeleriyle ›s›tmak, yak-
mak yerine titretmeyi, kendinden geçirmek yerine, kendine döndürme¤i ye¤le-
mifltir. Kelimeleri yal›n anlamlar›yla kullanmay› tercih etmifltir. Bunu yaparken
kalp dilini de¤il, dudak dilini tercih etmifltir. Tav›r olarak kafllar› çat›k, yüzü
ciddi, bak›fllar› sert bir portre karfl›m›za ç›kar. Baflka mutasavv›flar› inceledi¤i-
miz zaman ilimden, tasavvufa yönelen mutasavv›flarda bu özellikler benzer fle-
kilde tecelli etmektedir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin nesir tarz›nda yazd›¤› eserlerinin ço¤u Arapça’d›r. Bu
eserlerin Türkçe olmamas› tasavvufumuz, edebiyat›m›z ve dilimiz aç›s›ndan bü-
yük bir kay›pt›r. Ne yaz›kt›r ki bu kayb›n telâfisi mümkün olmam›flt›r. Müslü-
man Türk halk›n›n, böylesi büyük bir flahsiyetten ö¤renece¤i (elbette) çok fley
vard›r…
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin müzik e¤itimi ile ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Kimden,
ne ölçüde müzik e¤itimi ald›¤›n›, müzikte hangi ölçüde usta oldu¤u konusunda
söz söyleyecek durumda olmak gerekir.  Ö¤renebildi¤imiz kadar›yla fliirlerinin bir
k›sm›n› kendisi bizzat bestelemifltir; baz› kaynaklar27 bunu belirtmektedirler. Bes-
tekâr Hüdâyî’nin, güftelerini besteleyecek ölçüde müzik bilgisinin bulundu¤u bi-
linmektedir. Onun bu yönünün yeterince incelenmedi¤i kanaatini tafl›yoruz.. Biz
bestekarl›¤› hakk›nda bir yorum yapacak durumda da de¤iliz. Kendi bestelerinin
d›fl›nda fliirlerini müritleri, sevenleri baflka bestekarlar da bestelemifltir. ‹lahileri
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zikir meclislerinde devaml› okunmufltur.28 ‹lahi formunda yazd›¤› fliirlerinde ses
uyumlar› zay›f kalm›flt›r. En coflkulu zamanlar›nda söyledi¤i manzumelerde dahi
ahenk eksikli¤i dikkat çekecek kadard›r. Afla¤›daki dörtlük bestelenmifl fliirlerin-
den biridir; görüfllerimizi destekledi¤i için buraya al›yoruz.

Nefse uyub rah-› Hak’dan taflra ç›kmak yol mudur
Kibr ü ‘ucb ile ad›n dervifl takmak yol mudur
Matlab›n a’lâ iken ednâya akmak yol mudur
Yâr-› Bâki var iken a¤yâra bakmak yol mudur29

Yetmifl civar›nda fliirinin bestelenmifl oldu¤u bilinmektedir.

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Halk edebiyat› tarz›ndaki deyiflleri bize Ahmed Yese-
vî’yi, Hac› Bektafl-› Velî’yi, Hac› Bayram-› Velî’yi hat›rlat›r; onlar›n yolundaym›fl
izlenimini verir.  Koflma tarz›nda yazd›¤› fliirleri halk›n anlayaca¤› bir dilledir.
O,  divan fliiri ile halk fliiri aras›nda bir orta yol tutmufl görünür. Hangisine da-
ha yak›nd›r, denilirse: Halk fliirine daha yak›nd›r; diyebiliriz. Heceyi ve aruzu
kullanmada bir s›k›nt›s› olmamas›na ra¤men, flekil ikinci planda yer ald›¤› için
yukar›daki yorumumuzu yapma ihtiyac›n› duyduk. Yunus Emre tarz›ndan ol-
dukça çok etkilenmifl olan Hz. Hüdâyî’nin deyiflleri, Yunus’un 16. yüzy›ldaki
versiyonu olarak kabul edilse, yeridir; mesela: 

Bilürem seni yalan dünyas›n
O yârlar› alan dünyas›n
Bir can kurtulmaz senin elinden
Temür kafesler bozan dünyas›n

Sevdi¤imi ald›n beni a¤latt›n 
Dönüp yüzüme gülen dünyâs›n
Afl›k Yunus sema urur çarh ile
Bizim dahi çarh›m›z› bozan dünyas›n30

fieklindeki Yunus mahlasl› fliiri kendi yorumuyla fiair Hüdâyî flöyle ifade eder:
Kim umar senden vefay›
Yalan dünya de¤il misin
Muhammedü’l-Mustafa’y›
Alan dünya de¤il misin

E¤er  flah u e¤er bende
Her kifliyi salan bende
Kimse mekan tutmaz sende
Vîran dünya de¤il misin

‹flin gücün daim yalan
Çok kifliden arta kalan
Nice kerre boflaluben
Dolan dünya de¤il misin31
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Hüdâyî’nin Yunus gibi söyleyiflleri çoktur. ‹lahi aflk› bir baflka güzel anlatan Yu-
nus’un:

Cennet cennet dedikleri
Birkaç evle birkaç huri
‹steyene ver anlar›
Bana Seni gerek seni

deyifline, mutasavv›f  Hüdâyî flu flekilde kat›l›r:

Neyleyim dünyay›
Bana Allah’›m gerek
Gerekmez mâsivây›
Bana Allah’›m gerek

Fani devlet gerekmez
Dürlü zinet gerekmez
Hakk’s›z cennet gerekmez
Bana Allah’›m gerek

Beyhûde havây› ko
Hakk’› bula-gör yâ Hû
Hüdâyî’nin sözü bu 
Bana Allâh’›m gerek32

Sonuç olarak diyebiliriz ki: Azîz Mahmud Hüdâyî, ça¤›ndaki ve sonraki birçok
mutasavv›f flairleri etkilemifltir. fiiirlerine nazireler yaz›lm›fl olmas› bizi do¤ru-
lar. Celvetî fleyhlerinin etkilendi¤i bir flahsiyettir. Bu mutasavv›flar onun yolun-
dan gitme¤e çal›flm›fllar; fikirlerini benimseyerek, fliirlerine nazireler yazm›fllar;
baz› fliirlerini de bestelemifller. Eserleri bir çok mutasavv›flar taraf›ndan flerh
edilmifl. Bu eserlerden baz›lar› Türkçe’ye çevrilmifl; baz›lar›na da hafliyeler ya-
p›lm›flt›r. Fikri yönden, kendisinden sonrakileri etkileyebilmifl bir flahsiyet oldu-
¤u aflikard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin hitabetindeki zerafet dualar›nda da bir müjde olarak
bizi karfl›lar. O’nun tüm insanl›¤a hitaben yapm›fl oldu¤u dua, bize Mevlâna’y›
hat›rlatmaktad›r. Hz. Mevlâna: “Ne olursan ol, yine gel; bizim dergah›m›z umut-
suzluk dergah› de¤ildir…” demifl. Hz. Hüdâyî  de kendisini ziyarete gelenlere,
türbesinin önünden geçerken durup fatiha okuyanlara, O’na gönülden ba¤l›
olanlara: flu duas› müjde ve hediye niteli¤indedir: “…Denizde bo¤ulmas›nlar;
ahir ömürlerinde yoksulluk çekmesinler! ‹manlar›n› kurtarmad›kça (ahirete)
göçmesinler! Öleceklerini bilsinler; haber versinler!...” Bu dua bir dilek ve te-
menni flaheseridir. Bu sempozyuma kat›l›mc› veya dinleyici olarak ifltirak eden-
ler veya çal›flmam›z› okuyucu olarak de¤erlendirenlerin bu duadan pay›n› alma-
s› dile¤iyle, Hz. Hüdâyî’nin himmetine, üstatlar›n hoflgörüsüne s›¤›n›yor, sayg›-
lar›m› sunuyorum.
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Azîz Mahmud Hüdâyî 
Divan›’nda Tasavvufî Terimler

A R fi . G Ö R . Y U S U F  A K Ç A Y
Kütahya Dumlup›nar Üniversitesi 

G‹R‹fi

Cemiyetin de¤erler sistemiyle, o cemiyetin temel unsuru olan fert aras›ndaki
sars›lmaz iliflki bize gösteriyor ki cemiyetin hikmet-i vücudu ancak fert ile kâ-
imdir. Cemiyetin bir kalabal›k y›¤›n›ndan kurtulup millet haline gelmesi onun
milliyete sahip olmas›yla baflka bir ifadeyle kadim bir gelene¤e at›f yapmas›yla
mümkündür. ‹flte tek tek fertlerden oluflan bir cemiyetin böylesine müflterek bir
haf›zaya sahip olmas›, her fleyden önce ferdin kendi kendini inflas›yla mümkün-
dür. 
Bir milletin toplumsal haf›zas› elbette fertlerin fluurunu belirleyen  önemli un-
surlardan biridir. Fakat s›radan bir toplulu¤un fert üzerinde etkili olmas› da bek-
lenemez. Aksine o toplulu¤un fluurlu bir cemiyet haline gelmesi fertle mümkün-
dür. Bu demektir ki, y›¤›nlar› millet haline getiren unsur fert, ferdi cemiyetin
müflterek haf›zas›yla flekillendiren unsur ise millettir. Bu yüzden her fert önce
kendine, sonra içinde bulundu¤u cemiyete karfl› sorumludur. Çünkü bütün’ün
hakikatini müjdeleyen fley, parça’n›n niteli¤idir.
‹flte kifliye sorumluluk duygusu yükleyen ve bu sayede cemiyete hak etti¤i kimli-
¤i kazand›ran temel etken dil bilincidir. Çünkü konufltu¤u dilin bilgisine sahip
olan ve o dilin tarihî süreç içerisinde biriktirdi¤i kültürü kavram›fl her insan, edin-
di¤i bütün  de¤erlerin kriti¤ini yapabilece¤i bir mihenk tafl›na ulaflm›fl demektir.
Çünkü kelimeler sadece fikirlerin ifade kudreti aç›s›ndan de¤il, fikrin k›ymetini
bizzat bünyesinde bar›nd›rmas› itibariyle önemlidir. Bu yönüyle kelimelerle fikir-
ler aras›ndaki iliflki, do¤rudan do¤ruya bir davran›fl disiplininin teminat›d›r. 



Bu bildiri, Hüdâyî’deki tasavvuf düflüncesini kelimelerden hareketle tespit et-
meyi amaçlamaktad›r. Böylece Hüdâyî’nin vaaz etti¤i ve sultanlar› dahi kendi-
ne mürid yapan düflünce dünyas›n›n ve dolay›s›yla her mensubuna yepyeni bir
davran›fl disiplini kazand›ran tasavvuf gelene¤inin dil aç›s›ndan ortaya konma-
s›na çal›fl›lacakt›r.

TER‹MLER

Terim Türkçe Sözlük’te flöyle tan›mlanmaktad›r:
Bir bilim, sanat, meslek dal›yla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavra-
m› karfl›layan kelime, ›st›lah.1

Terimler daha ziyade özel bir alan›n içinde yer almakla beraber günlük yaflam-
da kullan›lan terimlere de rastlamak mümkündür. Bu yüzden baz› terimler hem
bir ilmî disiplinin hem de konuflma dilinin ortak kelimeleri niteli¤indedir. Te-
rimlerin konuflma dilinde yayg›nl›k kazanmas› onlar›n terim olma özelli¤ine za-
rar vermez. Mesela “bunda benim suçum yok.” cümlesinde suç “kabahat” anla-
m›ndad›r. Fakat hukukun, kanunlara ayk›r› davran›fl olarak tan›mlad›¤› cürüm
anlam›ndaki suç, bir terimdir.2

Yukar›da ifadesine çal›flt›¤›m›z durumdan dolay› terimlerin s›n›rlar›n› kesin ola-
rak belirlemek neredeyse imkans›zd›r. Fakat bu zorlu¤a ra¤men terimlerin en te-
mel vasf› ba¤l› oldu¤u ilmî disiplin içinde tek anlama sahip olmas›d›r. Matema-
tikteki üçgen, dilbilimdeki çekim, fizikteki özgül a¤›rl›k gibi.3
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Terim, Türkçede uzun süre bir problem olarak alg›lanm›flt›r. Bu yüzden terim-
ler konusunda çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r: fiânizâde Ataullah Efendi (öl.
1826), K›r›ml› Azîz Efendi, Hoca ‹shak Efendi (öl. 1835), Ali Suavi (1870-1933),
fiemseddin Sâmi ve Ahmed Cevdet Pafla (1822-1895) gibi devrin önemli bilgin-
lerinin terimler üzerinde çal›flmalar yapt›¤› bilinmektedir. Ayr›ca Encümen-i
Danifl’in(1851), Darulfünûn’da kurulan Ist›lahat-› ‹lmiyye Encümeni ve 1861’de
Münif Pafla taraf›ndan kurulan Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin dil iflleriyle il-
gili çeflitli hizmetler yapt›¤›n›; fakat uzun ömürlü olmad›¤›n› görüyoruz. Bu ça-
l›flmalar›n ortak özelli¤i Bat› kökenli terimlere Arapça –Farsçadan mürekkep Os-
manl›ca karfl›l›klar bulma u¤rafl›s›d›r. Hatta Ömer Seyfettin bile Arapça köklere
dayanan terimleri sorun olarak görmemifltir. Celal Nuri ‹leri ise Türk ‹nk›lâb›
adl› eserinde Bat› kökenli terimlere Türkçe karfl›l›klar önermifltir. Meteoroloji:
Havabilgi, Biyoloji: Hayatbilgi, Antropoloji : ‹nsanbilgi.4

Terim meselesinde öneriler ortaya koyanlardan biri de Ziya Gökalp’tir.(1876-
1924) Türkçülü¤ün Esaslar› adl› kitab›nda Lisanî Türkçülük bahsinde konuyla
ilgili flunlar› söyler:
Yeni ›st›lahlar aranaca¤› zaman, ibtida halk lisan›ndaki kelimeler aras›nda ara-
mak, bulunmad›¤› takdirde Türkçenin k›yasi edatlar›yla ve k›yasî terkip ve tas-
rif usulleriyle yeni kelimeler ibda etmek, buna da imkan bulunmad›¤› surette,
Arapça ve Acemce terkipsiz olmak flart›yla yeni kelimeler kabul etmek ve baz›
devirlerin ve mesleklerin hususî ahvalini gösteren kelimelerle, tekniklere ait
âlet isimlerini ecnebî lisanlar›ndan aynen almak.5

12 Temmuz 1932 tarihinde kurulan Türk Dil Kurumu da II. Dil Kurultay’›ndan
sonra terimler konusunda çeflitli çal›flmalar yapm›fl ve 1941 y›l›nda haz›rlanan
Türkçe Terimler Cep K›lavuzu adl› eser, Maarif Vekaleti taraf›ndan bas›lm›flt›r.
Bunun d›fl›nda  1945-1949 y›llar› aras›nda çeflitli çal›flmalar›n yap›ld›¤›na flahit
olmaktay›z. Biyoloji Terimleri, Dilbilim Terimleri, Tar›m Terimleri, Hekimlik
Dili Terimleri gibi. Günümüzde ise baflta Türk Dil Kurumunun çal›flmalar› ol-
mak üzere çok say›da çal›flman›n yap›ld›¤›n›, biliflim, iktisat, bilgisayar, mate-
matik, hukuk gibi farkl› ilmî disiplinlerle ilgili çok say›da terim sözlüklerinin
oluflturuldu¤unu görüyoruz.
Dilde “En az çaba yasas›” denilen de¤iflmez bir kanun vard›r. Bu kural›n gere¤i
olarak terimler, kavramlar› aç›k ve net bir flekilde karfl›lamal›d›r. Bunun en ko-
lay ve en do¤ru yolu ise terimlerin millî olmas›ndan geçer. Ayr›ca bunun peda-
gojik yararlar› bu çal›flman›n s›n›rlar›na s›¤mayacak kadar çoktur.

TÜRKÇEDE D‹N D‹L‹

X. yüzy›lda Karahanl›lar zaman›nda gruplar halinde ‹slamiyet’i kabul eden
Türkler, bu tarihten itibaren Kur’an’›n Türkçe tercümelerine ihtiyaç duymufl, fa-
kat bu durum X. yüzy›l›n ortalar›na kadar giderilememifltir. Esas›nda Kur’an X.
yüzy›l›n  ortalar›na kadar hiçbir dile tercüme edilmemiflti.
Kur’an’›n ilk tercümesi Emir Mansur bin Nuh zaman›nda (M. 961-976) bir heyet
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taraf›ndan  Farsçaya tercüme edilmiflti. Çeflitli görüfller olmakla beraber Türkçe-
ye yap›lan ilk tercümenin de Farsça tercüme ile efl zamanl› olup 100 kiflilik ter-
cüme heyetinin içerisindeki Türkler taraf›ndan yap›ld›¤› kabul edilmektedir. 
Bu düflünce ile Kur’an’›n Türkçeye ilk tercümeleri de ortaya ç›km›flt›r. Bu tercü-
meler Do¤u Türkçesine ve Bat› Türkçesine yap›lan tefsir ve tercümeler olarak s›-
n›fland›r›l›r:

Do¤u Türkçesine Yap›lm›fl Tefsir ve Tercümeler

-Karahanl›lar zaman›nda Devletflah adl› biri taraf›ndan yap›lan T‹EM’de 73 say›
ile kay›tl› 1333 tarihli nüsha.
-Özbekistan ‹limler Akademisi Kitapl›¤› nr. 2008’de kay›tl› olan nüsha
-‹ngiltere’de Rylands Kütüphanesi Arabic MSS.25-38’de kay›tl› olan tercüme
-Süleymaniye Ktp. Hekimo¤lu Ali Pafla Camii nr. 2’de kay›tl› nüsha
-Leningrad Asya Halklar› Kitapl›¤› Cod. 332’de nr. 2475 ‘te kay›tl› olan Orta As-
ya Tefsiri Olarak bilinen “Anonim Tefsir”
- Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed Bölümü nr. 16’da ve Konya
Mevlana Müzesi Kitapl›¤›, nr. 6624/921’de kay›tl› olan fieybaniler devrine ait
tefsirli tercüme.

Bat› Türkçesine Yap›lm›fl Tefsir ve Tercümeler

Türkiye Selçuklular›n›n resmî dilinin Farsça olmas›ndan dolay› Bat› Türkçesinde-
ki ilk tercümelerin Anadolu Beylikleri zaman›nda yap›ld›¤›n› görüyoruz. Bu tefsir
ve tercümelerin büyük bir ço¤unlu¤u da k›sa surelerden oluflmufltur: Candaro¤ul-
lar›ndan ‹sfendiyar Beyin emriyle yaz›lan Cevahirü’l Asdâf , Tebareke Tefsiri,
Mülk Suresi Tefsiri, Yasin  Tefsiri ve ‹hlas Suresi Tefsiri bunlardan birkaç›d›r.6

Yukar›da ifadesine çal›flt›¤›m›z tefsir ve tercümeler Türkçede din dilinin mahi-
yetini de ister istemez etkilemifltir. ‹lk tercümelerde Arapça ve Farsça kaynakl›
dinî terimlere karfl›l›klar bulma yoluna gidilmifl ve Eski Türkçe dedi¤imiz Yaz›t-
lar Dönemi Türkçesinden yararlan›lm›flt›r. 
‹zi: AllahYâk: ‹blis, fleytan
Ba¤irsak : Merhametli Tanukl›k :fiehadet
Tamu:       Cehennem Yazuk: Günah
Yügünmek : ‹badet etmekÇ›gayl›k: Fakirlik
Turutkan : Yarat›c›Belgü : ‹flaret
Ugan: Kâdir ‹¤ : Hasta
Yalavaç : Elçi, peygamber Köni Yol : Hak Yol
Uçmak: Cennet Acun: Dünya
Kirtünmek : ‹man etmek   Yarl›ga- : Affetmek, ba¤›fllamak

Kopmak : K›yamet7
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Bugün günah kelimesi yerine Eski Türkçede yazuk kelimesi kullan›lmaktayd›. 
a ) Eski Türkçede yaz› yazmak için biti- fiili, hata et-, günah ifllemek için de yaz-
diye ayr› bir fiil vard›r.8

b ) XI. as›rdan itibaren O¤uzlar›n konuflma dilinde  ‘yaz› yazmak’ manas›, günah
ifllemek manas›ndaki yaz- fiiliyle ifade edilir.
c ) Bu durum ‹slam dininde günahlar›n kaydedilmesi durumuyla ilgilidir.
d ) Yaz- fiilinin iki manay›  yüklenmesinin yaln›zca O¤uz Türklerinde görülme-
si, onlar›n uzun süre sözlü dönemde kalmalar› ve böylece yaz› dilinden mahrum
olmalar›yla ilgilidir. Karahanl› döneminde ise iki mana için iki ayr› kelimenin
bulunuflu (biti-, yaz-), onlar›n Müslüman olduktan  hemen sonra  yaz› dilini
kurmalar›na dayand›r›lmaktad›r.
e ) Buna göre yazuk kelimesindeki yaz- fiilinin geliflimi flu flekilde olmufltur: ya-
(yanl›fl bir fley yapmak) > ya-z ( z ile geçiflli fiil [günah ifllemek])9

Baz› araflt›rmac›lar ise yaz› yaz- anlam›ndaki fiilin, Ana Türkçede k›sa a ile, ha-
ta et- anlam›ndaki yaz- fiilinin ise uzun â ile oldu¤u fikrindedir. 
Bugün kulland›¤›m›z Arapça kökenli cennet kelimesi yerine Eski Türkçede uç-
mak <ufltmah kelimesi kullan›l›yordu. Bu kelime So¤dcadan dilimize girmifl ve
zamanla uçmak fleklini alm›flt›r. Bu de¤iflmede kelimenin Türkçe san›l›p uç- fi-
iliyle irtibatland›r›lmas›n›n da rolü vard›r. Dilbilimde halk etimolojisi olarak ad-
land›r›lan bu durum, yanl›fl çözümlemeye dayan›r.10

Bugün affet-, ba¤›fllamak fleklinde kulland›¤›m›z kelime Eski Türkçede yarl›ga-
fiiliyle karfl›lan›yordu. Yarl›(g)ka- : Ac›mak, izin vermek, ihsanda bulunmak, va-
az vermek, buyurmak, emretmek, gibi anlamlara gelir. Kelimenin etimolojisiyle
ilgili çeflitli görüfller ileri sürülmüfltür. Doerfer’a göre kelimenin morfolojik tah-
lili yar- ›l – ›_ > yarl›g (karar vermek) fleklindedir.  Yarg› kelimesi gibi. Fakat bu
tahlile itiraz edilmifltir. Zira Türkçede fiilden isim yapan  –g ve –k eki iki veya
daha fazla heceli meçhul fiillere getirilmez.11

Kitabelerde yarl›_ kelimesi bulunmaz. Uygur metinlerinde ise bu kelimeye s›k-
ça rastlan›r. Yarl›ka- fiili ise kitabelerde geçer. Fakat bu kelimeyle ifade edilen
mâna ka¤anlarla ilgili de¤il, Tanr›yla ilgilidir. 

Tanr› yarl›kaduk›n üçün özüm kutum bar üçün kagan olurtum.

Tanr› buyurdu¤u için kendim, talihim oldu¤u için hakan olarak tahta ç›kt›m
(Bilge Kagan K 7)
Yarl›k kelimesi  sefil, ac›nacak durumda, periflan anlamlar›yla ‹slam öncesinde
görülmez. Fakat Mani metinlerinde s›kça geçer. Bu dönemde ‘emir’ anlam›n› ise
henüz kazanmam›flt›r.
Karahanl›ca döneminde ise yarl›g kelimesi de¤iflik flekillerde geçer: Yarl›_ :
Arapça izin, yarl›g ›d- : vahiy gödermek; yarl›kagan : ac›yan; yarl›gd›n ç›k- : Al-
lah’›n emirlerinden ç›kmak; yarl›ka-: affetmek.12

fiinasi Tekin, fiilin geçmifl devrelerde nas›l kullan›ld›¤›n› belirttikten sonra özet-
le flunlar› söyler: 
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a ) ‘De¤ersiz fley’ anlam›ndaki ‘yar’ kelimesinden sefil, fakir manas›nda ‘yarl›g’
kelimesi oluflmufltur.
b ) Mani metinlerinde ise yarl›gka- fiili görülür. Bu kelime, Türkistan co¤rafya-
s›nda Mani dinine mensup misyonerlerin flifahi vaazlar› sonucunda ortaya ç›k-
m›flt›r. Böylece kelime ‘birinin ac›s›n›n fark›na varmak’ > ac›mak < merhamet
et- gibi dinî bir anlam kazanm›flt›r.
c ) Merhamet kavram›, canl›lar› ac›dan kurtarmak için vaaz verme anlam›n› ka-
zanm›fl ve böylece vaaz, dinî eser anlam›nda ‘yarl›g’ kelimesi oluflmufltur.
d ) Sözünü etti¤imiz yarl›g kelimesi daha sonra   dünyevileflmifl ve emir, ferman
anlam›n› kazanm›flt›r.13

Ölüm kavram› için kulland›¤›m›z öl- fiili Eski Türkçeden beri kullan›lmaktad›r.
Yaz›tlarda de¤iflik kullan›mlarla karfl›m›za ç›kan bu kelime Türklerin ahiret
inanc›n› yans›tmas› bak›m›ndan önemlidir. Yaz›tlarda tek bafl›na öl- kullan›ld›-
¤› gibi uça bar- (cennete ulaflmak) (KT D 16), yok bol- (yok olmak), kergek bol-
(kufl olup uçmak / ruh, kerek kufluna benzetilmifl) gibi kullan›fllara rastlamak da
mümkündür.14

Orhun Yaz›tlar›nda geçen ç›gan (yoksul), erdem (fazilet[Mani metinlerinde bu
kelime için So¤dçadan al›nan Paramit kelimesi de kullan›lm›flt›r.]) emgek (dert,
s›k›nt›), ag›fl (mal, mülk), ölgeli (fâni),  alk›n- (mahvol-, tüken-), ›duk (kutsal),
yolug (kurban), yab›z, yablak (kötü, çirkin), könül (gönül), erklig (güç, kudret),
bengü (ebedi), yag› (düflman), yalavaç (peygamber, elçi), mezar anlam›nda Uy-
gur metinlerinde geçen s›n, Eski Anadolu Türkçesinde kullan›lan sin ve sinle,
Karahanl› Türkçesinde kullan›lan ‘kara orun’ gibi kelimeler Türkçede soyut kav-
ramlar›n ve dolay›s›yla din dilinin muhtevas›n› göstermesi aç›s›ndan önemli-
dir.15

Yine gerek Eski Türkçede gerekse Karahanl› Türkçesinde Tanr› kavram› için
Tengri kelimesinin yan› s›ra de¤iflik kelimelerin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. XIII.
yüzy›ldan itibaren Çalap kelimesi kullan›lm›fl, XVIII. yüzy›ldan sonra ise unu-
tulmufltur.
Tanr›’n›n kadîm s›fat›n›n karfl›l›¤› olarak Karahanl› Türkçesinde ‘bayat’ kelime-
si kullan›lm›flt›r. 
Köngül til köni tut bayatka tap›n
Usanma yar›nl›g iflingni itin (KB 1278)
Tanr› kavram› yerine kullan›lan bir di¤er kelime de ‘idi’ kelimesidir. Bu kelime
bafllang›çta efendi, sahip anlam›yla Uygurlar döneminden itibaren kullan›lm›fl,
Karahanl› Türkçesinden itibaren Tanr› anlam›n› kazanm›flt›r. 
Kayu kul kamugd›n evürse yüzi
Yaratm›fl idike s›g›nsa özi (KB 6247)
Yarat›c›, hâl›k kavram› karfl›l›¤›nda Karahanl› Türkçesinde ‘yaratgan’ kelimesi-
nin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. 
Törütgenni bulsa törümifl
Yaratgann› bulsa yaratm›fl sening (KB 4743)
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Tanr› kavram› için kullan›lan bir di¤er kelime de ‘törütgen’ kelimesidir.
Törütgenke korkg›l an› tut yölek  (KB  4744)
Gafur ve Gaffar s›fatlar› için Karahanl› Türkçesinde ‘keçürgen’ kelimesi kullan›l-
m›flt›r. Atabetü’l-Hakay›k’tan al›nt›layaca¤›m›z flu cümlede  bu durum aç›kça gö-
rülmektedir.
‹lahi keçürgen idim sen keçür  
(‹lahi ba¤›fllayan Tanr›m sen affet.)
Kâdir s›fat› için ise ‘ugan’ kelimesi kullan›lm›flt›r. Bu kelime Eski Anadolu Türk-
çesinde kaybolmaya yüz tutmufltur.
Ugan ol köni ç›n törü birgüçi
Törümifl kamug halkka yetrür küçi  (KB  3192) 16

Sadece bir k›sm›n› ifade etmeye çal›flt›¤›m›z bu ve benzeri örnekler bize göste-
riyor ki, Türk dili, soyut kavramlar› hususiyle de dinî kavramlar› karfl›layabile-
cek kelimeler bak›m›ndan zengin bir dildir. ‹slam’›n kabulünden itibaren di¤er
alanlarda oldu¤u gibi din dilinin de Arapça ve Farsçan›n etkisine girmesi, sözü-
nü etti¤imiz Eski Türkçe kavramlar›n zamanla unutulmas›na sebep olmufltur.

TASAVVUF D‹L‹

Tasavvuf dili, tasavvufun ortaya ç›k›fl›yla do¤rudan ilgilidir. ‹lk mutasavvufla-
r›n hem sohbetlerinde hem de risalelerinde kulland›klar› bu dil, sonralar› sis-
temli hâle getirilmifl ve ilk defa Serrâc, Kelebâzî ve Ebu Tâlib Mekkî gibi âlim-
ler tasavvuf terimlerinin aç›klamalar›n› yapm›flt›r.17 Daha sonra baflta Kufleyrî,
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Gazâlî ve Sühreverdî gibi alimler olmak üzere de¤iflik kifliler taraf›ndan çeflitli
çal›flmalar yap›lm›flt›r.
Tasavvufun geçirdi¤i aflamalar yönünden, üç türlü tasavvuf teriminden söz edil-
mektedir. Birincisi ilk sûfîlerin kulland›klar› basit ve anlafl›l›r dilin, sonralar›
yeni manalar kazanmas›yla ortaya ç›km›flt›r. Bu durum, ya ilk anlam› tamamla-
y›c› flekilde ya da ilk anlam›n tam aksi bir mahiyette gerçekleflmifltir. 
‹kincisi Attar, Mevlana, Niyazi M›srî, fieyh Galip, Yunus Emre, Eflrefo¤lu Rûmî
gibi flahsiyetlerin önderlik etti¤i sevgi a¤›rl›kl› tasavvuf edebiyat› ve buna ba¤l›
olarak geliflen tasavvuf dili.
Son olarak da Muhyiddin Arabî’nin vahdet-i vücut düflüncesi ve bu düflünceye
ba¤l› olarak geliflen tasavvuf dili . Ayr›ca her tarikat›n, tekke ve tarikat hayat›y-
la ilgili ›st›lahlar›n› da  buna ilave etmek gerekir.18

Türklerin ‹slamiyet’i kabul etmesi birçok alanda oldu¤u gibi Türkçeyi de etkile-
mifltir. Belirli bir tarihi süreç içerisinde Arapça ve Farsça kaynakl› sözler yo¤un
olarak dilimize girmifltir. ‹slam’›n Arap Yar›madas›nda ortaya ç›kmas› sonucu
oluflan dinî birliktelik, bazen Arapça çok zaman da Farsça yoluyla yabanc› keli-
melerin Türkçeye giriflini kolaylaflt›rm›flt›r. Bu durum, din dilinde, özelde tasav-
vuf dilinde kendini çok daha aç›kça göstermektedir. Söz konusu tesiri yukar›da
söyledi¤imiz gibi din ve düflünce birlikteli¤iyle ifade etmek durumunday›z. Bu
birliktelik zaten Osmanl› medeniyetinin dayand›¤› düflünce sisteminin de bir
gere¤iydi. Ayr›ca Osmanl›l›k bilinci bir Türkçe bilincinden bahsetmeyi zaten
imkans›z hale getirmiflti.

AZÎZ MAHMUD HÜDAY‹’N‹N TASAVVUF D‹L‹

Yukar›da ifadesine çal›flt›¤›m›z Arapça ve Farsçan›n Türkçe üzerindeki tesirini
Hüdâyî’nin Divan›’nda da görmek mümkündür. Türkçe terimlerin s›n›rl› say›da
kullan›ld›¤› Divân-› ‹lahiyat, Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri yo¤un olarak
bar›nd›rmaktad›r. Fakat buna ra¤men Hüdâyî’nin anlafl›lmaz bir dil kulland›¤›
iddia edilemez. Aksine Hüdâyî, çok zaman Yunus Emre’yi and›ran sade bir üs-
lubu tercih etmifltir. Kulland›¤› Arapça ve Farsça kökenli kelimeler de büyük öl-
çüde Türkçeleflmifl kelimelerdir. Bu yüzden onun Arapça ve Farsça kaynakl› ke-
limeleri kullanmas›, Türkçeyi yads›d›¤› anlam›na gelmez. Aksine sade bir dille
yazmas› Türkçenin geliflmesine büyük ölçüde katk› sa¤lam›flt›r.
Hüdâyî’deki tasavvuf terimlerini incelemeye çal›flt›¤›m›z bu bildiride Divân›’n›n
Süleymaniye Kütüphanesi Hac› Mahmud Efendi Bölümü  nr. 2372/2’de kay›tl›
nüshas›n› esas ald›k. Nüshan›n en eski nüsha olmas› böyle bir tercih yapmam›-
z›n da temel hareket noktas› oldu. 
Divân’da geçen terimler büyük oranda konuflma dilinde de kullan›lan kelimeler-
dir. Afla¤›daki tabloda  söz konusu terimlerin kullan›m s›kl›¤› gösterilmifltir. Bu-
na göre 346 adet terim incelemeye tabi tutulmufl, bunlar kendi aralar›nda tasnif
edilmifl ve neticede en azdan en ço¤a do¤ru terimlerin kullan›m s›kl›¤› belirlen-
meye çal›fl›lm›flt›r.
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EN SIK KULLANILAN TER‹MLER
(10 –100 Aras›)
Âdem 13 Ah 10  Ahad 12
Ahir 15 Akil 14 Akl 10
Alem 46 Arif 18 Asan 21
Asl 10 Afl›k 80 Aflk 76
Ata 36 Bab 11 Bahr 26
Beka 11 Bende 18 Can 97
Canan 23 Cem 16 Cemal 28
Cennet 20 Cihan 18 Cud 15
Dem 14 Derd 92 Derya 23
Didar 15 Dost 70 Dufl 10
Dünya 48 Edeb 19 Efendi 51
Ehl-‹ 61 Envar 18 Esrar 14
Evvel 11 Ezel 10 Fazl 58
Fena 23 Fikr 15 Firkat 12
Gaflet 40 Garib 17 Gönül 65
Gül 46 Habib 12 Hak 13
Hakikat 29 Hal 47 Hal›k 15
Hasret 12 Hayat 31 Hayr 12
Hayret 15 Heva 24 Hicab 17
Hicab 18 Hidâyet 27 Hizmet 0
Hubb 19 Hüsn 10 ‹lm 10
‹nsan 37 ‹rfan 17 Kalb 31
Katre 22 Kemal 22 Kerim 61
Kesret 18 Lütf 60 Masiva 29
Matlub 17 Mazhar 23 Murad 22
Mülk 14 Nazar 25 Nefs 66
Nur 58 Padiflah 23 Pervane 15
Rahman 18 Rahmet 49 Saadet 18
Safa 34 Sevda 19 S›dk 14
S›r 35 Siva 27 Sultan 75
Suret 10 fiükr 47 Taat 12
Talib 24 Tecelli 14 Terk 18
Tevhid 74 Tevfik 14 Uryan 18
Vahdet 64 Varl›k 21 Vasl 29
Vücud 31 Yar 22 Zahir 19
Zat 37 Zevk 30 Zikr 62
Zulmet 10

EN ÇOK KULLANILAN TER‹MLER (100-)

Allah 155 Hakk 185 Meded 238 Mevla 164 Rab 114
Yol 102 ‹hsan 134 ‹nâyet 107 Kerem 119 Kul 146
Toplam :1549
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ARAPÇA TER‹MLER

Abd Abid Adem
Âdem Âdet A¤yar 
Ah Ahad  Ahir 
Ahval Akil Akl 
Alef Alem Alim 
Allah Ama  Amel 
Arif Arfl Arz 
Asl Afl›k Aflk 
Ata  Azra Bab
Bahr Basiret Bat›l
Bat›n Bedr Beka
Bela Berd ü Selam
Berzah Bezl Bidat
Burhan Celvet Cem
Cemal Cemiyet Cennet
Cevher Cud Dünya
Dürr Ebed Edeb  
Ehl Emr Enaniyet
Envar Esir Esrar
Evliya Evvel Ezel
Fahr Fakir Fazl
Felek Fena Ferah
Feth Fikr Firak
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En s›k kullan›lan terimlerin yüzdelik da¤›l›m›



Firkat Gaflet Gam
Garib Gark Gayb
Gayret Geda Gurur
Habib Hacet Had
Hakikat Hakk Hal
Hal›k Halk Halvet
Hamd Hasret Hayal
Hayat Hayr Hayret
Heva Heves H›fz
Hicab Hidâyet Hikmet
Himmet Hizmet Huzur
Hüsn ‹badet ‹blis
‹bret ‹cabet ‹hlas
‹hsa ‹hsan ‹htiyar
‹hvan ‹lm ‹man
‹nâyet ‹nsan ‹nsan-› Kâmil
‹radet ‹rfan Kabe Kavseyn Kabiliyet
Kabza-‹ Kudret Kadem
Kaf u Nun Kafir Kalb
Kalem Katre Keder
Kelam Kemal Ken’an
Kenz Keramet Kerem
Kerim Kesb Kesret
Keflf Kevn ü Mekan
Kevn K›yam K›yamet
Kibr Kudsi Kurb
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En s›k kullan›lan terimlerin miktarlar›



Kurban Kün Kürsi 
La Yezal Lahut
Lahz Levh Lütf
Mahal Mahbub Mahv
Makam Mal Mana
Masiva Mafluk Matlub
Mazhar Mecaz Mecnun
Meded Mekan Menzil
Mevc Mevla Mevt
Meydan Meyl Mihnet
Mirat Miskin Mizan
Muhabbet Murad Mübarek
Mülk Müfltak Nazar
Nefes Nefs Nida
Niflan Nur Nübüvvet
Rab Ra¤bet Rahman
Rahmet Reca Refref
Reyhan R›za Riâyet
Riya Ruh Saadet
Sabr Sada Sadr
Safa Said Salat
Salik Savm Sayd
Sebeb Secde Sefer
Selam Selamet Sema
Seyr S›dk S›r
Sine Siva Sohbet
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Kullan›lan terimlerin dillere göre da¤›l›m› 



Sultan Suret Sürur 
fiahit fiefaat fiekl
fierbet fieriat fieyh
fiöhret fiuhud fiükr
Taat Taleb Talib
Tarik Tarikat Tecelli
Tedbir Tefrid Terk 
Tesbih Tevfik Tevhid
Tul-i Emel Ucb Uryan 
Uzlet Vadi Vahdet 
Vakt Vasf Vasl 
Vatan Vecd Vefa 
Vehm Vesile Vird 
Vücud Yakin Zahid
Zahir Zakir Zaman
Zat Zevk Zikr
Ziya Zulmet Zünnar

FARSÇA TER‹MLER

Afitab  Agah  Asan 
Aflikar  Âyine Bad
Bâl Bazar Bende 
Bes Bimar Bostan
Buy Cadu Cam
Can Canan Cihan
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Dem Derd Derdli
Dergah Derun Dervifl
Derya Dest Didar
Dide Dost Dufl
Düflmen Ebr Genc
Gül Hak Hasta
Hubb Hurflid Mert
Mey Mihman Mürg
Nale Niyaz Padiflah
Pervane Pir Rah
Rehber Saye Servi
Sevda fiah fiarap
fiuride Temafla Veli
Virane Yar Zindan
Zinde

TÜRKÇE TER‹MLER

Gönül Kul Ölüm Varl›k Yol

D‹⁄ERLER‹

Efendi : Rumca Uçmak <Ufltmah : So¤dça
ARAPÇA : 273
FARSÇA : 60
TÜRKÇE : 5
RUMCA : 1
SO⁄DÇA : 1

TER‹MLER‹N D‹LLERE GÖRE DA⁄ILIMI

Hüdâyî Divân›’nda en çok kullan›lan terimlerden biri Allah kavram›d›r. Allah
kelimesi özel bir isimdir. Kelimenin etimolojisi hakk›nda çeflitli görüfller vard›r.
Bu görüfllerden en kuvvetlisi ise  kelimenin, ilah kelimesinin belirli ( harf-i ta-
rif, article) flekli olan el-‹lah’dan geldi¤i fleklindedir. Buna göre Allah belirli olan
Tanr› demektir. Dilbilgisi terimleriyle söylersek tanr› veya ilah cins isimdir. Tek
bafl›na bu kelimeler, hangi ilah›n kastedildi¤ini göstermez. el-‹lah>Allah keli-
mesi ise özel isimdir. Öte yandan bafltaki article’›n Akad, Fenike Arapça, ‹brani-
ce gibi birçok Sâmi dilinde olmas› bafllang›çta tek tanr›l› din nazariyesinin do¤-
rulu¤una da delil olmaktad›r.
Allah kelimesinin etimolojisiyle ilgili olarak bir di¤er görüfl ise bu kelimenin,
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‘gizlenmek, idrakin üstünde olmak’ gibi anlamlara gelen ‘lah’ kelimesiyle ilgili
oldu¤u fleklindedir. Lah kelimesinin bafl›na article getirilmifl ve lamlar birleflti-
rilerek Allah kelimesi oluflmufltur.
Allah kelimesiyle ilgili olarak çok say›da fikir ileri sürülmüfltür. Fakat bunlar›n
en kuvvetlisi yukar›da da ifade etti¤imiz gibi kelimenin, El-ilah kelimesine da-
yand›r›ld›¤› görüfltür. Fakat buna ra¤men ‹slam öncesi ilah kavram›yla, ‹slam’›n
va’z etti¤i Allah kavram› aras›nda bir birliktelik yoktur. Çünkü ‹slam’›n tanr› ta-
savvuruna göre,  Allah, yoklu¤u düflünülemeyen bir mâbudun özel ismidir. 
Allah, yarat›c›n›n zat ismidir. ‹sm-i celâl, lafza-i celâl, ism-i azam. Mutlak ilah,
esmâ-i hüsnan›n bütün anlamlar›n› kendisinde toplayan gerçek ilah›n ismi. Al-
lah kelimesinde her harfin tek bafl›na bir anlam› vard›r. Elif Hakk’›n zat›na, bi-
rinci lâm akl›n suretine, ikinci lâm ruhun suretine, he nefsin suretine iflaret
eder.19 Allah kelimesini oluflturan harflerin tek bafl›na ifade etti¤i bu mana XIV.
as›rda Bat› Türkçesi ile yaz›lm›fl ‹hlâs Suresi Tefsiri’nde flöyle anlat›l›r:
Allah ad›ndan ne kadar harf gidersek adl›kdan ç›kmaz. Mesela Elifi gidersek
Lillah kal›r, lillahi ism-i s›fatt›r. E¤er evvelki lâm› dahî gidersek  lehu kal›r.
Ol dah› ism-i s›fatt›r. E¤er ikinci lâm› dah› gidersek Hüve kal›r. Ol dah› ism-i
azamdur.20

Allah kavram›, Divân’da daha  ziyade yalvarma ve s›¤›nma, arz etme makam›
olarak kullan›lm›flt›r. Yine bunun yan› s›ra flükür ve övgü, yard›m isteme mak-
sad›yla kullan›ld›¤›n› görüyoruz.

Hüdâyî  yalvar Allah’a 
Yüz ur ol ali dergaha 
‹ren bir kalb-i agaha  
Bulur matluba istidad

Bülbül güle karfl› zar
Pervaneyi yakm›fl nar 
Her kulun bir derdi var 
Bana Allah’um gerek

Masiva hubbundan kesil 
Ko her ne derse desün il 
Hüdâyînin sözün Hakk bil 
Gel Allah’a gel Allah’a

Sen kadir-i mutlaks›n
‹hsan edici haks›n
Kullar›na eflfaks›n
Lütf eyle kerim Allah

En çok kullan›lan di¤er bir kelime de Rab kelimesidir. Bu kelime ‹branice ve
Aramicede Rebb, Akadcada ise rabû fleklinde geçer. Arapça olup olmad›¤› tart›fl-
mal›d›r. Öte yandan bu kelimenin M›s›r’da Günefl tanr›s› RA’dan türedi¤ine da-
ir çok keskin görüfller de vard›r.  Bu tip keskin iddialar›n bilimsel gerçeklerle te-
mellendirilmesi gerekir. Bu yüzden sa¤lam deliller olmadan kesin yarg›larda bu-



lunmaktan kaç›n›lmal›d›r. Gerçi bu konuda çok daha önceden çeflitli çal›flmala-
r›n yap›ld›¤› bilinmektedir. Literatürde Muarreb’ül- Kur’an ad›yla bilinen ve
Kur’an’da Arapça kökenli olmayan kelimelerin bulundu¤unu ileri süren bu gö-
rüflün mensuplar› aras›nda Celâleddin Suyûtî, Ebu Mansur Culyaki ve Muham-
med bin Yahya gibi âlimler vard›r. Hatta bu flah›slardan ‹mam Suyûtî, Kur’an’da
Arapça kökenli olmayan 63 tane kelime tespit etmifl ve bunlar› El-Itkân isimli
eserinde neflretmifltir. Mesela bu kelimelerden biri ‹brahim kelimesidir. Yine
Kur’an’›n ilk kelimesi olan ‘ikra’ kelimesinin  temelde ‘vecd ile kutsal metinleri
okumak’ anlam›na geldi¤i ve bu kelimenin ‹branice oldu¤u söylenmektedir. 
Rab kelimesi Divân’da büyük ölçüde flükür, yalvarma ve yard›m isteme makam›
olarak geçmektedir. Bu durum bazen de ‘ya Rabbenâ’ örne¤inde oldu¤u gibi hi-
tap fleklinde kullan›lm›flt›r.

Ya Rab Hüdâyî’yi eyle hidâyet
K›lmayata senden gayr› yara¤bet 
Yetmez mi kifliye pend ü nasihat 
Bunda uryan gelib uryan giderler

Sensün bizi icad iden  
Do¤ru yola irflad iden 
‹hsan›na mu’tad iden 
Ya Rabbena Ya Rabbena
Lütf ü kerem ihsan enün

Divân’da en çok kullan›lan kelime meded kelimesidir. Arapça yard›m anlam›na
gelen bu kelime, tasavvufta Allah’tan istenilen yard›m› ifade eder. Buna istim-
dâd denir.21 Hüdâyî de meded kelimesini bu anlama uygun olarak kullanm›flt›r.

Sana varma¤a yok çarem 
Onulmaz kald› ufl yarem 
Me¤er derd ile yalvaram 
Meded senden Kerim Allah

Eyle Hüdâyî’ye nazar 
Ta ola fazl›na mazhar 
Her murad›n k›l müyesser 
Kerem eyle meded eyle

Tevhid kelimesi de Hüdâyî’nin s›kça kulland›¤› terimlerden biridir. Birlik, bir-
leflmek gibi anlamlara gelen bu kelime tasavvufta  “Allah’›n zat›n›, aklen tasav-
vur edilen ve zihnen tahayyül edilen her fleyden tecrit etmek’ demektir.22 Tev-
hid üç türlüdür. Tevhid-i mücerret, Hakk’›n kendi birli¤ini bilmesi, ikincisi bu
birli¤ini insanlara bildirmesi, üçüncüsü ise insanlar›n Hakk’›n birli¤ine flehadet
etmesi. Tevhid iki türlü yaflan›r. Birincisi Kusûdi Tevhid, ikincisi fluhûdî tev-
hid. Kusûdî tevhid, kulun iradesinin Hakk’›n iradesinde erimesidir. Burada kul,
Allah’› ve dolay›s›yla Allah’›n kast ve irade etti¤i fleyi ister. Baflka bir ifadeyle
kul fâni iradesini Allah’›n bâki iradesine tebdil eder. ‹kincisi fluhûdî tevhiddir.
Vecd hâlinde masivay› terk ederek sâlikin sadece Hakk’› görmesidir. ‹lk sûfîle-
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rin tevhidi budur. Buna vicdani ve zevki tevhid de denir.23

Divan’da tevhid düflüncesinin ifllendi¤ini görmek mümkündür. 

‹ster isen do¤ru yol 
Bir efendiye kul ol 
Bu kesretde vahdet bul 
Tevhide gel tevhide

Hakk yolunu ararsan
fiirk asar›n sürersen 
Hüdâyîye sorarsan 
Tevhide gel tevhide

Bulmak istersen e¤er Huday› 
Ehl-i tevhide hizmet it Hüdâyî 
Yola çeken odur bay ü geday› 
Hakk’a tevhid ile irmifl erenler

Bütün tasavvuf ehlinin s›kça kulland›¤› Hakk kelimesi de Hüdâyî Divân›’nda
önemli oranda kullan›lm›flt›r.  Arapça bir kelime olan Hakk kelimesi ‘gerçek’ an-
lam›na gelir. Allah’›n isimlerindendir. Kul, Allah ile beraber, Allah için bulu-
nur. Hak gerçektir, z›tt› bât›ld›r. Tasavvufta inkâr› imkâns›z gerçek demektir.24

Hüdâyî, bu kelimeyi  hem söz konusu anlamda hem de Allah’›n ismi makam›n-
da kullanm›flt›r.

Ölmezden evvel ölüben 
Kalbin nur ile doluben 
Hakk’› Hudayi buluben 
Baki hayata iregör

Dergah-› Hakk’a yüz sürüb gelenler fiol ki Hakk’a kuldur gayra kul olmaz 
‘Afl›k ma’ flukdan gayra tapu k›lmaz Bab-› Hakk’dan özge bir kap› bilmez 
Hakk’›n divan›na durub gelenler 
En çok kullan›lan kelimelerden biri de yol kelimesidir. Tasavvufta Hakk’a giden
ve sâliki ilahi huzura ulaflt›ran vas›ta ve metot anlam›nda kullan›l›r. Bununla il-
gili olarak tasavvufta yola girmek, yola getirmek, yol rehberi, yol göstermek, yol-
dafl, yoldan kalmak, yolsuzluk, yolda kalmak, yol vermek, yol vurmak, yol yor-
dam, yol evlad›, yoldan ç›kmak gibi deyimler kullan›l›r.25

Nefse uyub rah-› Hakk’dan taflra ç›kmak yol mudur 
Kibr ü  ‘ucb  ile  ad›n  dervifl  takmak  yol  mudur

Sen bu yolu bilmeden 
Erkan edeb almadan  
S›dk ile kul olmadan 
Sultan eline girmez

Hüdâyî’nin çokça kulland›¤› Mevlâ kelimesi efendi, fleyh, mürflit gibi anlamlara
gelir. Tasavvufta müridler, kendilerini fleyhlerinin kullar› yerine koyarlar ve



mürflitlerine efendi, mevlâ, seyyid gibi unvanlar verirler. fieyh ise müridlerin-
den bendelerim, kullar›m diye söz eder. Hüdâyî bu kelimeyi genellikle Allah
kavram› karfl›l›¤›nda kullanm›flt›r.

Mevla nazar itse kula 
Tevfik ider do¤ru yola 

Hem kim ki maksudun bula fiükrün an›n itmek gerek

Zaifiz isteriz kuvvet 
Garibiz umar›z rahmet 
Senünledür sana vuslat 
Meded Mevla meded Mevla

Divân’da geçen ihsan kelimesi, tasavvufta Allah’a onu görüyormufl gibi ibadet et-
mek, kullu¤u fluurlu bir flekilde yerine getirmek gibi anlamlara gelir. Bunu gerçek-
lefltirmek için tevbe, inâbe, zühd, tevekkül, r›za ve ihlâs gibi çok say›da fleye ihti-
yaç vard›r. Tasavvufta ‹slam zahir, iman bât›n, ihsan ise hakikati ifade eder. 26 Hü-
dâyî, bu kavram› genellikle Allah’›n kuluna yapaca¤› yard›m, iyilik gibi anlam-
larda kullanm›flt›r.

Çünkü insan eyledün 
Ehl-i iman eyledün 
Bunca ihsan eyledün 
Kerem eyle ya Mevla

Hudaya k›l bize fazl›nla rahmet 
Bulavuz ta ki cennet içre cennet 
Hüdâyî kuluna eyle‘inâyet 
Efendüm sultanum ihsan senündür

En çok kullan›lan terimlerden biri olan inâyet kelimesi Arapça bir kelime olup
lütuf, ihsan, kay›rma gibi anlamlara gelir. Tasavvufta Allah’›n kuluna yard›m et-
mesi ve korumas› manas›nda kullan›l›r. Kelimenin Divân’daki kullan›m› da söz
konusu anlama uygun olarak gerçekleflmifltir.

Hakk yolunda çal›fl kusur itme 
Nefs  için kalbi bi-huzur itme 
Sak›n a’maline gurur itme 
Cümleye asl olan ‘inâyet imifl

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kulland›¤› terimlerden biri de kerem kelimesidir. Cö-
mertlik anlam›na gelen bu kelime, tasavvufta maddî ve manevî lütuflar, yard›m-
lar, karfl›l›ks›z yard›mlar için kullan›l›r. Hüdâyî de bu kavram› söz konusu anla-
ma uygun olarak kullanm›flt›r.

Kullar›na eyle nazar 
Gitsün gönüllerden keder 
Kalmaya varl›kdan eser 
YaRabbena ya Rabbena 
Lutf u kerem ihsan senün
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Kul kelimesi tasavvufta mürit, dervifl gibi anlamlarda kullan›l›r. Hüdâyî bu ke-
limeyi genellikle abd’›n karfl›l›¤› olarak kullanm›flt›r.

Kullar›na rahmet it 
Fazl›nla ‘inâyet it 
Tevfik ü hidâyet it
‹hsan ü kerem senden 

SONUÇ

Çal›flmam›zda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kulland›¤› kavramlar› ifade etmeye ça-
l›fl›rken amac›m›z tek bafl›na istatistiki de¤erler ortaya koymak de¤ildi. Aksine
Hüdâyî’deki tasavvuf düflüncesini kelimelerden hareketle tespit etmekti. Çünkü
düflüncenin k›ymeti do¤rudan do¤ruya kullan›lan kelimelerin niteli¤inde sakl›-
d›r. Bir metnin vaaz etti¤i hakikat cümle vas›tas›yla de¤il, kelimeler vas›tas›yla
anlafl›l›r. Çünkü her kelime kendi derinli¤inde saklad›¤› anlam örgüsünün yan›
s›ra tafl›d›¤› medeniyet de¤eriyle bir hakikate iflaret eder. Bu anlamda tasavvu-
fun kurumsal bir kimlikle karfl›m›za ç›kt›¤› tarikat âdâb›nda zikrin kaç›n›lmaz
oluflu, esas itibariyle murad edilen hakikati keflfetme amac›na yöneliktir. Zira
bir kelimenin tarihi serüvenini ortaya koymak, ayn› zamanda o kelimenin yafla-
ma sahas› buldu¤u ruh ve kültür dünyas›n›n da ipuçlar›n› verir. 
Din dili, özelde tasavvuf dili, üzerinde kapsaml› araflt›rmalar›n yap›lmas› gere-
ken bir sahad›r. Aksi takdirde “mecaz halk›n dilinde hakikate tebdil ederse bâ-
t›la kap› açar” özdeyifli kaç›n›lmaz olacakt›r. fiüphemiz olmas›n ki bu durum,
S›rat köprüsünü Bo¤az köprüsü gibi alg›layan çarp›k bir zihniyet dünyas›n› or-
taya ç›karmakta gecikmeyecektir.
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Bursa’dan ‹stanbul’a
Revân Olan Dervifller

P R O F . D R . M U S T A F A  K A R A
Uluda¤ Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi 

fiehirleri, medeniyetlerin “olmazsa olmaz” flart› haline getiren âlim, arif ve sa-
natkârlard›r. Her medeniyette oldu¤u gibi Osmanl› flehirlerinde de bu insanla-
r›n cevelân etmesi, de¤iflik bölgelerden farkl› bilgiler almas›, farkl› mekânlara
de¤iflik bilgiler sunmas› söz konusudur.
Ba¤dat’tan Bosna’ya, Kahire’den Kazan’a kadar uzanan bölgelerde ortak Osman-
l› kültürünün hakimiyetini görmek mümkündür. Bu kültürün de iki temel belir-
leyicisi vard›r: ‹slâm Dini ve Türk Dili. Bu trafi¤i teflvik eden ilim, fikir ve sanat
hayat›n› destekleyen siyasî iradeyi de unutmamak gerekir. 
Burada ilk baflkent Bursa’dan son baflkent ‹stanbul’a do¤ru olan “irfan koflusu”na
temas edilecek ve bu kofluya kat›lan yüzlerce sufîden Azîz Mahmud Hüdâyî ile bir-
likte bir-kaç kifli k›saca tan›t›lacak ve Bursal› Mehmet Tahir’le perde kapat›lacakt›r.

1-fieyh Vefa (öl.896/1491)

Aslen Konyal› olan ve Bursa’da Abdüllatif-i Kudsî’nin yan›nda tasavvufî terbiyesi-
ni tamamlayan fieyh Vefa, XV. yüzy›l›n ‹stanbul’unu ayd›nlaflan “renkli” flahsiyet-
lerden biridir. fieyh Vefa Tekkesi akademik ve bürokratik dünyan›n en meflhurla-
r›n› a¤›rlad›¤› gibi flair ve mûsikiflinaslar›n da solukland›¤› yer halini alm›flt›r.

Evvel tevhidi zikret
Sonra cürmünü fikret

m›sralar›yla bafllayan manzumesi meflhurdur. fiu fliiri de bestelenmifltir:

Bâl ü perden geçmiflem bir dâneyim
Yanay›m ey flem-i rûflen yanay›m



Düflmüflem aflk›n oduna ta ezel
Kendi düflen a¤lamaz vard›r mesel

Ta ebed yanmak bana oldu mahal
Yanay›m ey flem-i rûflen yanay›m

Molla Husrev, Molla Güranî, Hocazade, Muslihuddin Halife, Zenbilli Ali Efendi gi-
bi devrin büyük flahsiyetleriyle ‹stanbul’un ilim ve irfan kozas›n› örenlerden biri
olan fieyh Vefa’n›n en önemli dostlar›ndan biri de Sinan Pafla’d›r.1 Hem yönetimin
hem ilmin hem de sanat›n en üst noktalar›nda dolaflan Sinan Pafla ayn› zamanda
mütevaz›  bir dervifltir. Tazarrunâme isimli meflhur eserinde XV. yüzy›l›n müsec-
ca nesriyle mürflidine hitaben söyledi¤i sözlerin bir k›sm›n› okumakta yarar var.

Bir Mesih-dem’sin ki, âleme hayat virürsin
Demidür ben kuluna dahi bir demün irifle

Bir Îsâ-nefessin ki, her hasteye necât virürsin
Vaktidür ki ben hasteye dahi nefesün yitifle

Ömürden bakiyye var iken yitifl bana
Bu hâl ile ölmedin irifl bana

Cûdun denizi cihâna akt›, n’ola ben kemtere bir katre iriflse
Mihrün günefli âlemi tutt›, n’ola ben zerreye bir flu’le yitiflse

Maksûd muhabbet ise, uflta gönül kat›mda
Murâd irâdet-ise irâdetüm elünde

E¤er bana riyazât gerekse, riyazâta himmet it
Ve e¤er benden isti’dâd istersen, isti’dâda meded it

E¤er gönülde cila gerekse, gönül pas›n› sen aç
Ve e¤er kalbde safâ gerekse, safâ kap›s›n sen aç

E¤er dünyay› terk gerekse, sen beni terk itme
Ve e¤er gönül evi pâk gerekse, sen gönlümden gitme

Gönüller, mi’mâr›s›n, y›k›k gönlümi sen yap
‹htiyarum sana virdüm, hevâ kap›s›n sen yap

Dil hastesiyem, ilac› senün katunda
Gönül mecrûh›yam, merhemi hazretünde

Maraz ne kadar eski-y-ise, tabîb hâz›k ol›cak flifa bulur
Derd ne kadar olumaz-ise, hekim üstâd olacak devâ bulur

Demidür, himmet gerek, flâyed inâyet irdi ola
Vaktidür, ikdâm gerek, bâfled  hidâyet yitiflti ola

Demlerün var ki, bir dem ursan diledügin idersin
Vakitlerün var ki, bir nefes itsen istedügin ifllersin

N’ola bir demünde bu ben bendeni yâd itsen
Ne var bir nefeste bir s›nuk gönlü âbâd itsen2
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2-Azîz Mahmud Hüdâyî (öl.1038/1628)

fiereflikoçhisarl› olup, Bursa’da Üftade’nin yan›nda tasavvufî terbiyesini ikmâl
ettikten sonra ‹stanbul-Üsküdar’da kurdu¤u dergâh ile bütün Osmanl› dünyas›-
na hitap eden Azîz Mahmud Hüdâyî ilim, irfan ve sanât hayat›m›z›n önemli
flahsiyetlerinden biridir. fieyh Vefa Zeyniyye tarikat›n›n payitahttaki ilk temsil-
cisi oldu¤u gibi fieyh Hüdâyî de Celvetiye’nin bu flehirdeki ilk mürflididir.
Yöneticilerle kurdu¤u s›cak iliflkiler sebebiyle “Sultanlar›n Sultan›” unvan›n›
alan Hüdâyî fliir ve mus›kî tarihimizin de vazgeçilemezlerinden biri olmufltur.
Bestelenen pek çok eserlerinin varl›¤› bilinmektedir. Bu manzumelerin ana ko-
nular›ndan biri de zikrin, zikrullah›n, zikir meclislerinin esrar› ile ilgilidir. ‹flte
“zikrullâh ile” redifli fliirleri:

Diller aceb hayrân olur
Esrâr-› zikru’llâh ile
Yollar be¤im âsân olur
Âsâr-› zikru’llâh ile

Nefsin hevâs›ndan kesil
Zikr eyle Hakk’› muttas›l
Saykallan›r mir’ât-› dil
Tekrâr-› zikru’llâh ile

Ger ister isen kurb-› Hak
Al ehl-i irfândan sebak
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Geldi zuhûra her varak
Eflcâr-› zikru’llâh ile

Ref’ olsa zulmânî hicâb
Dilden giderdi ›zt›râb
Yap yap gönül kasr›n› yap
Mi’mâr-› zikru’llâh ile

Zikri bulup halb-i metîn
Muhkem tutar ehl-i yakîn
Dâ’im eder i’lâ-y› dîn
‹zhâr-i zikru’llâh ile

‹sterse ger kalbin safâ
Zikr eyle Hakk’› dâ’imâ
Bîmâr olan bulur flifâ
Tîmâr-› zikru’llâh ile

Dilden kederler dûr olur
Mahzûn olan mesrûr olur
Zulmet Hüdâyî nûr olur
Envâr-› zikru’llâh ile

***

Zulmet kona¤›n geçe gör
Envâr-› zikru’llâh ile
Âb-› hayât› içe gör
Enhâr-› zikru’llâh ile

A¤yâr› sürmek kasd›n et
Maksûda ermek kasd›n et
Mahbûbu görmek kasd›n et
Her bâr-› zikru’llâh ile

Derdin devâya erifle
Kalbin safâya erifle
Lutf u atâya edifle
Îsâr-› zikru’llâh ile

Gâlib olup zikr-i Hudâ
Gitsin nazardan mâsivâ
Ratbü’l-lisân ol dâ’imâ
Güftâr-› zikru’llâh ile

Sâd›k ola ger aflk eri
Olur hakîkat mazhar›
Nusret bulur dîn askeri
Serdâr-› zikru’llâh ile
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Zikr ile mezkûra erifl
Geç Hûriden nûr’a erifl
Bir kenz-i mestûra erifl
‹zhâr-i zikru’llâh ile

Kim ki ola s›dk ile kul
Mevlâ’s›n› unutmaz ol
Bulur Hüdâyî Hakk’a yol
‹ksâr-› zikru’llâh ile

***

Handân olur ma’nâ gülü
Âsâr-› zikru’llâh ile
fievke gelir cân bülbülü
Gülzâr-› zikru’llâh ile

Servi-asâ cânân olur
Cân mazhar-› irfân olur
Kalbin bahâristân olur
Ezhâr-› zikru’llâh ile

Kün zâkire’r-Rabbi’r-Rahîm
Hazâ s›râtün müstakîm
Zâkir bulur bâkî na’îm
‹ksâr-› zikru’llâh ile

Tûbâ li kavmin zâkirîn
Büflrâ bî-envâri’l-yakîn
Kuvvet bulur ashâb-› dîn
Ensâr-› zikru’llâh ile

Tevhîd ile a¤yâr› sür
Vahdet sarây›nda otur
H›sn-› dili h›fz ede gör
Dizdâr-› zikru’llâh ile

K›lma sivâya iltifât
Tâ kim tecellî ede zât
Dil-teflnesi bulur hayât
Enhâr-› zikru’llâh ile

Çün mevce geldi bahr-i cûd
Buldu bu âlemden vücûd
Hakk’› Hüdâyî k›l flühûd
Envâr-› zikru’llâh ile

***

Zâkir safâya eriflir
Envâr-› zikru’llâh ile
Tâlib Hudâ’ya eriflir
‹ksâr-› zikru’llâh ile
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Zikri mükerrer ede gör
Bir Hacc-› ekber ede gör
Kalbin mu’attar ede gör
Attâr-› zikru’llâh ile

Âfl›k olan cânân›na
Girmifl fenâ meydân›na
Ermifl Hakk’›n ihsân›na
Âsâr-› zikru’llâh ile

Tasdîk ile îmâna er
Tahkîk ile irfâna er
Bir bahr-i bî-pâyâna er
Enhâr-› zikru’llâh ile

Açan hüviyyetden kapu
Zevk ile olmufl hande-rû
Zâhir olur izmâr-› Hû
‹zhâr-› zikru’llâh ile

Kesretde vahdet bul be¤im
Bâkî sa’âdet bul be¤im
S›rr-› hakîkat bul be¤im
Tekrâr-› zikru’llâh ile

Bel ba¤layanlar hizmete 
Tâlib olanlar vuslata
Ermifl Hüdâyî vahdete
Esrâr-› zikru’llâh ile

3- Gavsî Ahmed Dede (öl. 1109/1697)

Bursa’n›n ruhâniyetinden beslenerek ‹stanbul’a hicret eden Mevlevîler de vard›r.
Bunlardan biri Bursa Mevlevîhânesi postniflîni Sâlih Dede’den (öl. 1073/1662) feyz
alan ve 1676 y›l›nda Galata Mevlevîhânesinde fleyh olan Gavsî Ahmed Dede’dir. 
Ahmed Bîcân’›n torunlar›ndan ve Nâyî Osman Dede’nin kay›nbiraderi olan De-
de, Selanik’ten Horasan’a kadar genifl bir co¤rafyay› gezip görerek seyr u sülû-
künü tamamlam›fl Itrî gibi bir çok zevat›n yetiflmesinde eme¤i olan bir dervifltir. 
Divan sahibi bir flair olan ve 21 y›l Galata Mevlevîhânesi’nde postniflîn olarak
hizmet veren Dede’nin vefat›na flu m›sra ile tarih düflülmüfltür:
“Devrân kodu Ahmed Dedesiz tekyemizi hayf”

4-‹smail Hakk› Bursevî (öl. 1134/1725)

Bugün Bulgaristan s›n›rlar› içinde kalan Aydos’da do¤an, ‹stanbul’da Atpazarl›
Osman Efendi’nin yan›nda tasavvufî hayat›n inceliklerini ö¤renen ‹smail Hakk›
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Bursevî Hüdâyî’den yaklafl›k bir as›r sonra vefat eden bir dervifltir. Bursa’da kur-
du¤u dergâh›n haziresinde medfun olan Bursevî de yolu Üsküdar’a düflenler-
dendir. Hudayî ile ayn› tarikata mensub olan ‹smail Hakk›, alt› as›r içinde Bur-
sa’da yaflayan mutasavv›flar›n en velûdu, en çok eser verenidir.
Ali Naml›’n›n tesbitlerine göre Bursevî afla¤›daki eserlerinin yaz›m›n› Üskü-
dar’da tamamlam›flt›r:
1-Tuhfe-i ‹smailiye
2-Risaletü’l-Hazarat
3-Tuhfe-i Haliliye
4-Tuhfe-i Ataiye
5-Kitab-› Kebir
6-Kitabu’z-Zikri ve’fl-fieref
7-Kitabu’s-Sülük (Tuhfe-i vesimiye)
8-fierh-i Ebyât-› Fusûs
9-Risale-i Huseyniye
10-Tuhfe-i Bahriye
11-Kitabu Hucceti’l-Bâli¤a
12-fierhu fiuabi’l-iman
13-Tuhfe-i Hasekiye
14-Kitabu’l-Hakk›’Sarih ve’l-Keflfi’s-Sahih
15-Vesiletu’l-meram
16-Kitabu nakdi’l-hâl
17-Kenz-i Mahfî
18-Risale-i Bahaiye
19-Tuhfe-i Ömeriye
20-fierh-i Kelime-i Tevhid
21-Muteferrikât-› fieyh Hakkî
22-Kitabu Müzili’l-ehzân3

Bursevî  Celvetî ba¤›nda açan “gül”ü ifade ederken Emir lakab›yla mürflidine
iflaret etmektedir:

Celvetî ba¤›nda üç gül has›l olmufldur, fakat 
Biri Üftade biri Mahmud, biri Emir

Birisi Bursa birisi Üsküdar âsûdesi
Biri ‹stanbul’da halâ mesned-i s›hhatde mir

Ol kadar bu üç vücûdun nefhas› fafl oldu kim
Alemin tuttu meflâm›n Hakk›, hofl-büy-› abîr4

5- ‹zzeddin Efendi (öl.1153/1740)

Kadiriye’nin kolu Eflrefiye’nin Bursa’daki ‹ncirli dergâh›nda fleyh olan ‹zzeddin
Efendi seyr u sulukünü babas› Eflref-i Sânî’nin (öl.1109/1697) rehberli¤inde ta-
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mamlam›flt›r. Enisü’l-Cinan isimli tefsirin sahibi olan (BEEK, Genel, no.976) ‹z-
zeddin Efendi ‹stanbul’da vefat etmifl Tophane’de bulunan Kadirîhane’nin hazi-
resine defnedilmifltir.

Yadigâr-› fiemsî’de yer alan 5 üç fliiri flöyledir:

Bafl u cândan geçmedikçe vafll-› cânân isteme
Cevre mahrem olmad›kça neyl-i ihsân isteme

Sinene sûrâh açup ney gibi nâlân olmad›n
Hâlet-i ‘aflkla her dem zâr u efgân isteme

Olmad›kça teflne-dil sen tâ-be ‘aflk-› Hakla
Gerd-i havz-› kevfler vafll›nda cülar isteme

‘‹zziyâ sen geç kamudan ‘aflkla dil-dâde ol
yâr-› bâkîye anun gayr›na ‘irfân isteme

***

Zikr ile ‘âfl›k gül-’izâr old›
Tâze ter-i gönli nev-bahâr old›

fievkle dâ’im nâleler eyler
fierbet-i ‘aflkdan çün humâr old›

Her seher inler nâleler eyler
Gül-flen-i ‘aflkda ol hezâr old›

Künc-i fürkatde bir fakîr iken
Vuslata irdi flehsüvâr old›

Kod› a¤yâr› buld› dil-dâr›
Gördi ol yâri bî-karâr old›

Allah’›n ad›n ‘âfl›k and›kça
Zikrine zâhid flerm-sâr old›

Hakk’a uyanlar s›rr› tuyanlar
‘‹zziyâ anlar yâre yâr old›

fiu nutk da hîn-i irtihâllerinde nezdlerinde bulundu¤u mervîdir:

fiâh-› iklîm-i velâyetdir gürûh-› Kâdirî
Râh-› ‘aflkda zü’l-kerâmetdir gürûh-› Kâdirî

Cümle erbâb-› tarîkat bülbül-i flûrîdedir
Anlara bâ¤-› letâfetdir gürûh-› Kâdirî

Dâmenin tutmufl bular Sultan Abdülkâdir’in
Mazhar-› feyz-i hidâyetdir gürûh-› Kâdirî

Zîr-i pâk-i mühr-i fleyhde bir Süleymân her biri
Anlara ‘avn u inâyetdir gürûh-› Kâdirî
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Bâde-i ‘aflk-› ‹lahî ile mest olmufl bular
Mefhar-› lutf-› sa’detdir gürûh-› Kâdirî

Âstân-› Kâdirîye sür yüzün anlardan ol
‘‹zziyâ sâhib-i selâmetdir gürûh-› Kâdirî

Mehmed Emin Kerkûkî’nin Dostlar›:

‹smail Hakk› gibi Bursal› olmad›¤› halde Bursal› Mehmet Emin Efendi diye mefl-
hur olan Kerküklü mürflidin yan›nda yetiflen zevat›n bir k›sm› da ‹stanbul’da
“postu sermifl” ve insanlar›n gönül hastal›klar›na su serpmifltir.
Kerkükî’nin ilk Osmanl› baflkentindeki Eminiye dergâh›ndan feyz alan6 bu in-
sanlar Mevlevî kültürüyle Nakflibendî kültürünün muhteflem terkibini yapan
Mesnevihan Nakflilerdir. XIX. yüzy›l›n  dikkat çekici terkiblerinden biri olan bu
hamle Tasavvufî tefekkür aç›s›ndan da önemli neticeler do¤urmufltur.

1. Ali Behcet Efendi (öl. 1238/1822)

Üsküdar-Selimiye Nakflibendi dergâh›n›n fleyhi idi. Ayn› yerde medfundur. Di-
vân’› vard›r. Çefltiye ve Nakflibendiye ile ilgili eserlerin sahibidir.

2. Hüsameddin Efendi (öl. 1280/1863)

Hasîrîzade Sadi Dergâh›n›n son fleyhi Elif Efendi (öl.1927) Tenflîtu’l-Muhibbin ad-
l› eserinde (‹st.1342) Eyüp Hâtuniye dergâh› fleyhi Hüsameddin Efendi’yi tan›t›r.7

3. Nefl’et Efendi (öl.1238/1823)

Edirneli’dir. Divân’› 1252’de Bulak’ta bas›lm›flt›r. 

Cemalin matlub u cân u cihand›r ya Resulellah
Der’în dâru’l-eman-› ins ü când›r ya Resulellah

Teflehhüdde der-engüflt-i flehadet mucizat›na
Ki mi’rac›n müflarün bi’l-benând›r ya Resulellah

Zaman-› devletinde intisab-› dergah›n asân
Ne müflkil flimdi kim âhir zamand›r ya Resulellah

Meded dil-teflne kald›m Kerbelây-› vâdi-i gamda
Zülal-i t›¤-› aflk›n ile kand›r ya Resulellah
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Tamam ihsan u rahmin ey Nebiyyu’r-rahme vaktidür
Aman zira zaman âhir zamand›r ya Resulellah

Kerem k›l müjde-i vasl›nla lutf it ey fleh-i devran
Gam›nla Neflet’in kâr › yamand›r ya Resulellah

4. Mustafa Vahyî Efendi (öl.1233/1817)

Bahane-cûy-› f›rsat oldu¤um yâre duyurmufllar
Nifak itmifller amma manevî himmet buyurmufllar

Bu rütbe bî-vefâl›k eylemezdi ol kerem-piflem
Seni sevmez diyu ta¤l›t eder baz› kudurmufllar

Çekilmez gerçi gummaze-i aflk› ol kafl› yaylar
Ne halde sehm endâz-› kader bu güne kurmufllar

Dayanmaz ol kadar m›zrab-› nâz u cevre sultan›m
Derunum sâz-› nâsaz›m kula¤›n pekçe burmufllar

Nevâl-i vuslat-› bâr-i mecaza kalmad› havas
Bihamdillah dil-i teflnem hakikatle doyurmufllar

Bilenler genc-i bâr-aver olur bâd-› heva her dem
Bu divan-› Süleymanî’de bilmezler duyurmufllar

Ser-i a’daya meydan-› ser-i kûy›n iderdim teng
Semend-i bâd-› pây-› himmet-i vahyî’yi yormufllar

5. Mehmet Tâhir Efendi (öl. 1344/1925)

Türk tarihinin önemli bir bölümünü meydana getiren Osmanl› as›rlar›nda yafla-
y›p, kalem tutan, eser veren herkesi biyografi ve bibliyografyalar›yla tan›tan ki-
fli kimdir diye bir soru sorulursa cevab› tek kiflidir: Bursal› Mehmet Tahir Efen-
di. Asl›nda onun yapt›¤› ifli daha önceki as›rlarda yapan meslektafllar› vard›. Fa-
kat onun Osmanl› Devleti’nin son y›llar›n› idrak etmesi, hepsinden istifade ile
bu hay›rl› faaliyete nokta koyma imkan›n› ona verdi. 
1861 y›l›nda Bursa’da do¤du. Tahir Efendi’nin babas› Belediye kâtibi Rifat
Bey’dir. 1875’de Bursa Askerî ‹dâdîsi’ne  bafllam›fl, 1880’de Harbiye’ye gitmifltir.
Bursa’n›n uhrevî ve mistik atmosferi onu etkilemifl, askerî liseye devam ederken
tasavvuf erbab›yla iliflki kurmufl, özellikle Muhyiddin ‹bn Arabî’ye mahabbet
beslemeye bafllam›flt›r. 
‹stanbul’da Harbiye’de okurken ayn› aray›fllar› sürdürmüfl ve Tibyan yazar› Ha-
rirîzâde (öl. 1882) ile tan›flmas› Melâmî neflveyi daha yak›ndan tan›mas›na se-
bep olmufltur. Mezuniyetten sonra Manast›r Askerî Rüfltiyesi’ne co¤rafya mual-
limi olarak tayin edilmesi ona bir baflka kap› daha açt›: Mürflidi Harîrizâde’nin
mürflidi üçüncü dönem Melâmîlerinin piri kabul edilen Muhammed Nûru’l-
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Arabî (öl. 1888) ile tan›flmak ve ondan icâzetnâme almak. Üsküp Askerî Rüfldi-
yesi’nde görevine devam eden Bursal› Mehmet Tahir, biyografi çal›flmalar›n›n
ilk ürününü yay›nlar: (Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetler, ‹st. 1897)
Manast›r Askerî Rüfldiyesi’ne müdür olarak dönmüfl ve gençlik y›llar›ndan beri
gönlünde taht kuran flah›sla ilgili eserini yay›nlam›flt›r: (Terceme-i Hâl ve Fezâ-
il-i fieyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî, ‹st. 1898) Yüzy›l› aflan bir zamandan beri
biz ve bütün ilim âlemi onun eserlerini kullanarak önünü açmakta ve ayd›nlat-
maktad›r. 
101 sene önce 1904’te Selânik Askerî Rüfldiyesi müdürlü¤üne getirildi. Bu ara-
da baz› siyâsî cemiyetlerde aktif rol ald›. II. Meflrutiyetle birlikte ‹ttihat ve Te-
rakki partisinden Bursa mebusu olarak, 1908’de aç›lan Meclis-i Mebusan’a ka-
t›ld›. 1911’de partisinden ayr›ld›. 1914’te yarbayl›ktan emekli oldu. 
Art›k Ba¤datl› ‹smail Pafla’n›n, ‹smail Saib Hoca’n›n, Ali Emirî Efendi’nin ‹bnü-
lemin Mahmut Kemal’in, Ahmed Tevhid ve Fâik Reflad gibi zevat›n bulundu¤u
bir flehirde idi. Bu ona yetiyordu. Bir ara Topkap› Saray› Kütüphanesi müdürlü-
¤ü de yapan Mehmet Tahir nihâyet uzun y›llardan beri rüyas›n› gördü¤ü büyük
projenin ilk halkas›n› ortaya koydu. I. Cihan Savafl› devam ederken Osmanl›
Müellifleri’nin birinci cildini yay›nlad›. II. Cild 1922 y›l›nda bas›l›rken hasta idi
ve bast›rmak için maddî imkân› da yoktu. Askerî Rüfldiyesi’nde talebesi olan Ga-
zi Mustafa Kemal Pafla II. Cildin ikinci k›sm›ndan 500 adet -yard›m olmak üze-
re- sat›n ald›.  
28 Ekim 1925’te Zeyneb Kâmil Hastahanesinde vefât etti. Üsküdar’da Azîz Mah-
mud Hüdâyî Dergâh› haziresine defnedildi. (10 Rebîulâhir 1344/ 29 Teflrin-i Ev-
vel 1341)
Üç ciltlik Osmanl› Müellifleri’nde 1691 kifli hayat ve eserleriyle tan›t›lm›flt›r.
Bunlar›n 288’i mutasavv›f, 465’i di¤er dinî ilimlerin mensubu, 610’u flâir, 237 ta-
nesi tarihçi, 84’ü t›b, 107’si de riyâzî ilimler sahas›nda eser vermifl flahsiyetlerdir.
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Bas›lan di¤er baz› eserleri flunlard›r:
1. Terceme-i Hâl ve Fezâil-i fieyh-i Ekber Muhyiddîn Arabî (‹stanbul 1316)
2. Kibâr-› Meflâyih ve Ulemâdan On ‹ki Zât›n Terâcim-i Ahvâli (‹stanbul 1316)
3. Meflâyih-i Osmâniyeden Sekiz Zât›n Terâcim-i Ahvâli (‹stanbul 1318)
4. Ulemâ-yi Osmâniyeden Alt› Zât›n Terceme-i Hâli (‹stanbul 1321)
5. Müverrihîn-i Osmâniyeden Ali ve Kâtip Çelebi’nin Terceme-i Hâlleri (Selanik
1322)
6. Ayd›n Vilâyetine Mensub Meflâyih-i Ulemâ, fiuarâ, Müverrih ve Etibbân›n Te-
râcim-i Ahvâli (‹zmir 1324)
7. Ahlak Kitaplar›m›z (‹stanbul 1325)
8. Nazar-› ‹slâm’da Fakr (‹stanbul 1330)
9. Hac› Bayrâm-› Velî (‹stanbul 1329)
10. Siyasete Müteallik Âsâr-› ‹slâmiye (‹stanbul 1332)
Bas›lan bas›lmayan eserleri ve hayat› hakk›nda genifl bilgi almak isteyenler Di-
yanet ‹slâm Ansiklopedisi’nin VI. cildinde yer alan ve Bursal› Mehmet Tahir gi-
bi gece gündüz bir ar› gibi çal›flan edebiyat tarihi profesörü Ömer Faruk Akün
hocam›z›n ilgili maddesini okumalar› gerekir. 
Kültür köprülerimizden yaflayanlara selâm, vefât edenlere rahmet olsun!
Tasavvufî neflvesini anlatan fliiri ile kendisini biraz daha yak›ndan tan›maya ça-
l›flal›m:

MUHAMMES

Sanma ey zâhit bizi kim öyle hor ü ahkâr›z
Bizler, ol âyine-i âlem-nümâ-y› ekberiz
Talibân-› feyz-i Ahmed, bendegân-› Haydar›z
Nakflibend suretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz

‹sm-i zâhir mazhariyle dehre seyrân eyledik
Himmet-i mürflid ile ›flk sahas›nda cevlân eyledik
“Men ‘arefe” dersinde hattâ kesb-i ikân eyledik
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz

‹htiyar›n selbedib; anla, bizim miflvâr›m›z;
Kim s›fât ü zât-› hakk› derk ve rü’yet kâr›m›z
Yoksa hâriçten bilinmez dahl ile etvâr›m›z
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz

Zâhidâ, erbâb-› gaflet sand›¤›n, lâ-flüphe sen,
Dahledip kürsüde halk›n boyuna takma re’sen,
fiu¤l-i uflflâk manevîdir, ne bilir erbâb-› fen?..
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
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‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz
Kisve-i ‘›flk› mülebbes h›rka vü flâl istemez
Mekteb-i irfânda tahsîl eyliyen kâl istemez
Hulk-› Hakk’›n gayrisinden baflka bir hâl istemez,
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz

Kesret-i eflyây› sanma vahdete mâni olur
Böyle bir efkâra hâflâ ehl-i dîl kâni olur
Zât-› Hakk eflyay› her demde bütün câmî olur
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz

Bunca envâ-› ulûmun noktad›r hep masdar›
Böyle fermân eylemifltir zât-› vâlâ Hayderi
Bâ-y› bismillâht›r ancak ehl-i Hakk’›n ezberi
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz

Söylenen nutku bilir ehl-i kemâl gâyet iyân
Zümre-i uflflâka vâz›ht›r bu sözler her zaman
Tahirâ hatm-i makal et, eyle ikmâl-i beyân
Nakflibend sûretteyiz; lâkin Melâmi meflrebiz
‹sm-i zât› her nefes tekrar eden hak mezhebiz8

Mevlevî Ahmed Remzî Dede vefat›na flu tarihi düflürmüfltür: 
Bursal› Tahir Bey’in geldi zaman-› rihleti
‹ftirâk› eyledi ashâb-› ilm-i dert-nâk
Nam›n› asâr› ibkâ etti bu tarihde
“Gitdi Tahir Bey fenâdan Hakk’a elhâk pir-pâk”

1343
Mezar tafl› on sene sonra Atatürk taraf›ndan yeni harflerle yapt›r›lm›flt›r.
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D‹PNOTLAR

1 1941 y›l›nda fieyh Vefa ile ilgili bir eser neflreden Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi Müdürü Abdül-
kadir Erdo¤an eserine flu cümle ile bafll›yor: “fiu küçük eserin bas›n ve yay›n›nda lütuflar›n› esir-
gemeyen CHP ‹stanbul vilâyeti idare heyetine burada flükran borcumu ifa etmeyi bir vecibe bili-
rim.
2 Tazarruname, nflr. Mertol Tulum, Ankara 2001
3 Ali Naml›, ‹smail Hakk› Bursevî, 106, (‹stanbul 2001) Bursevî’ye göre Mekke, Medîne ve Ku-
düs’ün d›fl›nda ‹slâm (Osmanl›) medeniyetinin en önemli mekânlar› flunlard›r: fiam, Ba¤dat, Ka-
hire, Konya, K›br›s, Bursa, ‹stanbul, Edirne, Sofya.
4 Divan, nflr: Murat Yurtsever, Bursa 2000
5 Bursa Dergâhlar›, nflr: Mustafa Kara- Kadir Atlansoy, ‹stanbul 1997, s.100-101
6 Kerkukî ve Eminiye Dergâh› için bk. Bursa Dergâhlar› (Yadigâr-› fiemsî); Banu Demira¤, Manol-
yan›n Kökleri, ‹stanbul 2000.
7 Genifl bilgi için bk. Hür Mahmud Yücer, Eyüpte Hâtuniye Tekkesi, Tasavvuf, sy. 10 (2003)
8 Kara, Mustafa, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, ‹stanbul 2002, 116-117. Mehmet Ta-
hir’le ilgili olarak Fatma Korkmaz’›n haz›rlad›¤› bitirme tezi foto¤raflarla zenginlefltirilerek torunu
Polat Bengiserp taraf›ndan neflredilmifltir (‹stanbul 2003).
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Pîr-i Lâlezârî Mahmud Üsküdârî

F E R D A  O L B A K  M A Z A K
Araflt›rmac› - Yazar 

Mutasavv›f, flair ve musikîflinas olan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, ayn› za-
manda ‹stanbul lâlesinin yetifltirilmesine öncü olmufltur. Lâle yetifltirilmesini
teflvik ve tavsiye etmifltir, yani ‹stanbul lâlesi ve lâlecilerinin pîridir.
Tarihimizde lâle, bahçelerimizin ve sanat eserlerimizin en güzel ziyneti olarak
yerini alm›flt›r. Türkler bahçelerinde lâle yetifltirmifller ve çeflitli yerlere bu çok
sevdikleri çiçe¤i nakfletmifllerdir.1

Sert Asya k›fllar›n›n ard›ndan karlar›n alt›ndan f›flk›ran lâle, Türkler için hayat
ve bereket ifade eden bir simge halini alm›fl ve bahar›n müjdecisi olmufltur. Lâ-
le, XI. ve XII. yüzy›llarda Orta Asya’dan Karadeniz k›y›lar›na ve bat›ya do¤ru ya-
y›lm›flt›r. Kafkaslardan Yak›ndo¤u’ya tafl›narak bahçeleri doldurmufltur.2

Çiçek sevgisi ve merak›, Osmanl› Türklerinde, köylüsünde, kentlisinde ortak ve
yayg›n bir tutkudur. Çiçeklerle ilgili kitaplarda yer alan yüzlerce ismin ne iflle
u¤raflt›¤›na bakt›¤›m›zda, devrin padiflah›ndan bafllay›p sadrazamlara, vezirlere,
kaptan-› deryalara, fleyhülislâmlara, ulemâya, tarikat fleyhlerine, flairlere, zena-
at ehline ve halk›n her s›n›f›na kadar s›raland›¤›n› görürüz.3

Lâleye verilen önemin en büyük sebebi, “lâle” kelimesinin yaz›l›fl›yla “Allah” yaz›-
l›fl›nda ayn› harflerin kullan›lmas›d›r. Allah, hilâl ve lâle kelimelerinin ayn› harf-
lerle yaz›lmas› ve ebced hesab›yla ayn› de¤eri tafl›mas›, lâleyi Allah kelimesini tem-
sil eder hale getirmifl, maddî ve mânevî de¤erini artt›rm›flt›r. Bu harflerin hiç birin-
de nokta kullan›lmad›¤›ndan, ünlü lâlezârîler lekeli lâleleri makbul saymazlard›.
Bu yüzden lâle yetifltirilmesine afl›r› önem verilmifl, cami, çeflme, mezar gibi yerle-
rin süslenmesinde ve Türk süsleme sanat›nda yüzlerce üslupta yer alm›flt›r.4

Lâle tek so¤andan, yaln›zca bir dal ve tek bir çiçek verdi¤i için Allah’›n birli¤i-
ni temsil eder ve görünüflü tevhid simgesi olan elif harfine benzetilir.                 
Takvîm’ül-Kibar’da, lâlenin kudsiyeti bizzat Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretle-
ri’nin ifadesiyle flöyle anlat›l›r:



“Lâle kelimesini oluflturan harfler ism-i Celâl harfleri ile karfl›laflt›r›l›rsa ayn› ol-
du¤u görülür. Bundan dolay› lâle yetifltirmeye büyük ilgi vard›r. Bu çiçe¤e dik-
katlice bak›l›rsa Hakk’›n nice mânevî s›rlar› müflâhade edilir. Hatta, manevî de-
¤erinin di¤er çiçeklerden üstün oldu¤u o kadar aç›kt›r ki, ra¤bet olunan temiz
ve güzel bahçelerle havas› güzel topraklarda aç›l›rlar. Kefere diyâr›nda ve süflî
yerlerde çiçek açmad›¤› gibi so¤an›n› bile çürütür.” yazmaktad›r. 
Mehmet Aflkî,  

“Olmasa  mazhar e¤er ism-i Celâl’e lâle,
Nâil olmazd›, bu hüsn ile cemâle lâle.
Mazhar-› ism-i Celâl olmasa âyâ lâle, 

Bulamaz idi bu kadar rütbe-i vâlâ lâle.”5 m›sralar›yla, bunu en güzel flekilde an-
lat›r. Yani, “E¤er, lâle Allah isminin harflerini tafl›masayd›, bu kadar güzel bir
çiçek olur muydu? Acaba, lâle Allah isminin harflerini tafl›masayd›, bu kadar
yüksek mertebelere eriflir miydi?” der.   
Lâle, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, XVI. ve XVII. yüzy›llar aras›nda süs bitkisi ve
süsleme motifi olarak çok büyük bir önem kazanm›flt›r. Daha sonra bu ilgi doru-
¤a ç›km›fl ve III. Ahmed zaman›na “Lâle Devri” damgas›n› vurdurmufltur. Ana-
dolu’da lâlenin süsleme ve fliirlerde yer almas› Türklerle bafllam›flt›r. Süsleme
motifi olarak kullan›lmas› XII. yüzy›ldan itibaren görülür. Lâleyi fliirlerine konu
eden ilk flair ise, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’dir.6

Lâlezâr- › Ba¤-› Kadîm yazar› Mehmet Remzi, lâleye gösterilen ilgi ve îtinan›n
Lâle devrinere mahsus olmay›p çok daha eskilere dayand›¤›n› flöyle dile getirir:

“ Lâleye pîr-i sabâdan bu nefes flimdi de¤il,
Ezelîdir bu hevâ vü heves flimdi de¤il.”7

‹stanbul’da, yabânî lâle çeflitlerinden seçilerek veya melezleme usûlüyle elde
edilen ve “Lâle-i Rûmî” (‹stanbul lâlesi veya Osmanl› lâlesi) ad› verilen lâlelerin
yetifltirilmesine Kânûnî Sultan Süleyman zaman›nda bafllanm›flt›r. Bu flekilde
ilk lâle ›slâh›n› fieyhülislâm Ebussuûd Efendi gerçeklefltirmifl ve bu lâleye “Nûr-
› Adn” ad›n› vermifltir. Yeni bir tür lâleyi yetifltirebilmek çok büyük sab›r ve se-
bat iflidir. Çünkü de¤iflik renk ve özelliklere sahip bir lâlenin elde edilebilmesi
için en az on y›l gerekmektedir. 
Abdullah Mahmut Efendizâde’nin fiukûfenâme’sinde, Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretleri’nin lâle yetifltirilmesi için iflâret buyurmalar› flöyle nakledilir: 
“‹lk olarak Cezâyir’den getirilen sar› nergisi, Cennet fieyhi birâderi Ahmed Çe-
lebi bahçesinde yetifltirir ve nergis çiçek açt›¤›nda, bir iki tanesini Azîz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri’ne götürüp takdim eder. 
Hüdâyî Hazretleri;
Ahmed Dede bunun tohumunu al, buyurur. Nergisin tohumu olabilece¤i kimse tara-
f›ndan bilinmezken böyle bir hitapla karfl›laflan Ahmed Çelebi nergisin tohumunu
alarak diker. Seneler geçtikçe flukûfeler terakkî edip bu mertebeye eriflti” diye Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin iflâretiyle ‹stanbul lâlecili¤inin bafllad›¤›n› yazar.8
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Reflat Ekrem Koçu’nun ‹stanbul Ansiklopedisi’nde, Ahmed Kâmil maddesinde-
ki rivâyette ise;
“Azîz Mahmud Hüdâyî tekkesinde çileye girmifl ve tekkedekilerin pabuçlar›n›
diken bir dervifl varm›fl. Hüdâyî hazretleri bir gün bu derviflin odas›na girdi¤in-
de, birtak›m lâle so¤anlar›yla meflgul oldu¤unu görmüfl ve bunlar› ne yapmak is-
tedi¤ini sormufl. Dervifl: 
-fieyhim, bunlar memleketimin da¤lar›nda yetiflmifl hat›ralar, bir yere ekece¤im.
Bendeniz burada terbiye oldum, bakal›m himmetinizle bu so¤anlar ne olacak?
diye cevap vermifl. Bu cevap üzerine Hüdâyî hazretleri:
-Pabuççu Lâlesi mübârek olsun( buyurmufllar. Netice olarak o so¤anlardan yeti-
flen lâleler “Pabuççu Lâlesi” ad›yla çiçekçi kay›tlar›na geçmifl. Hüdâyî tekkesin-
de bafllayan lâle merâk› daha sonra bütün ‹stanbul’u sarm›fl.”9 denilmektedir.
Reflat Ekrem Koçu di¤er bir makalesinde, on yedinci as›r bafllar›nda Azîz Mah-
mud Hüdâyî Hazretleri’nin, lâle merakl›s› bir müridinin tesiriyle lâleye merak
sard›¤›n› ve fleyhin ‹stanbul’daki büyük nüfûzunun, lâlecili¤i salg›n hale getir-
di¤ini yazar.10

“Sultan I. Ahmed, Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin dervifllerindendir. fiey-
hine büyük bir sayg› ve hayranl›kla ba¤l› oluflu, onu düzenli ve kontrollü bir
adam yapm›flt›. fieyhi ise, gerçekten hayran olunacak müstesnâlardand›. Âdetâ
ondan hükümdara, hükümdardan da halka geçen emniyet, istikrar ve iman, ce-
miyetin huzur ve selâmetine tesir etmifl, hayat›n› düzenlemifl bulunuyordu.” Sâ-
miha Ayverdi’nin yukar›daki sat›rlar› Hüdâyî Hazretleri’nin saray ve halk nez-
dindeki itibar ve nüfûzunu ortaya  koymaktad›r.11

501

.

‹stanbul lâlesi, Yavuz Sultan Selim’in K›r›m’›n güneyindeki Kefe’den getirtti¤i 300 bin lâle so¤an›ndan yetifltirilmifl olmal›-
d›r. ‹stanbul lâlelerinin biçimleri, bildi¤imiz lâlelerden çok farkl›d›r. ‹stanbul lâlesinin çiçe¤i badem biçiminde, berkleri ise
hançer fleklinde ve uçlar› t›¤ gibi ince ve sivridir. ‹stanbul lâlesi çeflitleri 1730 y›llar›ndan sonra yavafl yavafl kaybolmufltur.



XIX. yüzy›l›n bafl›nda yaflayan Mehmet Aflkî, bafllang›c›ndan 1730 senesine ka-
dar yetifltirilen lâleleri üç devreye ay›rmaktad›r:
1. Mukaddeme-i esmâ-i lâle,
2. Esmâ-i lâle der vakt-i Hüdâyî Mahmud Efendi; 27 lâle ismi yaz›l›d›r ve di¤er-
leri diye cümle biter.
3. Hüdâyî Mahmud Efendi hazretlerinin zaman›ndan sonra yâni Avc› Sultan Meh-
med Han hazretlerinin zaman›ndan III. Sultan Ahmed Han hazretlerinin vakitleri-
ne kadar bilinen lâlelerin esmâlar›; 87 lâle ismi s›ralan›r ve di¤erleri diye biter. 
Aflkî’nin eserine göre Hüdâyî Mahmud Efendi zaman›ndaki lâlelerin isimleri
flunlard›r: Gonca nümâ, nîze-i gülgûn, ferah-ãver, ferah-perver, rûh-perver, per-
tev-sûz, ãflüfte, efgende, elmasnikîn, elmas-pâre, la´l-pûflî, âlem-ãra, âlem-behâ,
sirâc-› gülflen, âlem-zîb, gülflen-zîb, tâb-› ãver, tâb- nemdãr, hüdâ bahfl, flevkyãb,
fîfyãb, nemdãr kavukçu, kebîr turuncu, vasat turuncu, cedîd turuncu, bâlâ tu-
runcu, dihkânî turuncu ve di¤erleri.12

Lâleler; renklerine, nak›fllar›na, oyalar›na ve yetifltiricilerine göre isimlendirilirdi.13

Lâle ve zerrin çeflitleri ço¤al›p, binlerce oldu¤unda çiçekçilikle ilgili meseleler
de artm›fl, bunun üzerine meclisler kurulmufltur. Sultan ‹brahim zaman›nda
(1615-1648) Sar› Abdullah Efendi “Ser fiükûfeciyân-› Hassâ” - Çiçekçibafl› - ola-
rak görevlendirilmifltir. IV. Mehmed (1641-1692) zaman›nda da “Çiçek Encü-
men-i Dânifli” - Çiçek Akademisi - kurulmufltur. Yetifltirilen çiçekler bu meclise
getirilir, kusursuz ve mükemmel bulunan çiçeklere isim verilir, ismi, özellikle-
ri ve tohum sahibi listelere kaydedilirdi.14

Bu listelerden elde etti¤imiz bilgilere göre, Hüdâyî hazretlerinin “Mahmud Üs-
küdârî” ismiyle kay›tl› 39 lâlesi bulunmaktad›r.
“Defter-i Lâlezâr-› ‹stanbul”15 adl› yazmada, baz›lar›n›n özellikleri de yaz›l› olan,
“Mahmud Üsküdârî” ismiyle kay›tl› Hüdâyî lâleleri flunlard›r:
Ãflüfte, Ãb-› revân, Pertev-efgen, Behçet efzã, Bî misl, Tãb-› fledâr, Cihansûz, Ci-
han ziyâ, Dãd-› Hüdã; Dilârãm, Reflnãver, Zîb-ãver, Sagîr flinas, Sagîr niflîn, Se-
rãmed, fiu´leger, fiafak nümã, fiûr-efgen, ´Ãlemzîb, Ãlemziyâ, Ãlemsûz, Ãlem-
nümâ, Gülçîn, Gülflen-perver, Muazzam, Mükerrem, Mor Mahmudî, Mihrengiz,
Nãzikter, Nãz u niyâz, Netîce, Nefl’e-i efgen, Nefl’e-i pîra, Nev dîde, Nûr-› Mah-
mudî, Nîze-i elmãsgûn, Nîze-i sãmãkî, Nîze-i Mahmud, Vâhid-i cedîd. 
“DEFTER-‹ LÂLEZÂR-I ‹STANBUL”da özellikleri belirtilen Hüdâyî lâlelerinin
tarifleri flöyledir:
ÃfiÜFTE: Reng-i gülzâr› sahih ve fleffaf, fitilleri siyah, berkleri beraber, t›¤lar› bî
kitâbedir.16

PERTEV-EFGEN: Yekrengi aç›k güvezdir, bembeyazd›r. Berkleri hançerî, bârik
(ince) ve beraber, fitilleri mor ve tohumundan kütahçe (k›saca), kitâbeleri flefl
berkinde aç›k beneffledir. Riflteleri aç›k erguvânî ve beneffle, pembe kitâbeleri-
nin resm-i hey’eti ve peyker flekli müdevverle bâdemî beyninde.17

TÂB-I fiEDÂR: Rengi al-› sahih, kitâbeleri uç berkinde hafî, fitil sar›, bembeyaz,
berkleri içberkleri bîderininden incedir ve bârik ve beraberdir.18
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DÃD-I HÜDÃ: Yekrengi elvanl›, fitilleri aç›k mor, ve tohum kat›yla beraber t›¤-
lar› n›sf›ndan keflîde, riflteleri beyaz, berkleri bârik ve beraber, sertîz bî kitâbe,
bembeyaz sahih, derûn u bî derûn ve sülüsü elfâ mikdar› beyazl›¤› bâlâya samûr
etmifltir. Bezri (tohumu) metânetindedir.19

ZÎB-ÃVER: Yekrengi mor, bembeyaz, berkler hançerî bârik ve beraber, t›¤lar›
n›sf›ndan keflîde, fitilleri mor, kitâbeleri lajiverdî.20

fiU´LEGER : Rengi erguvânî ve bad›ncânî beynindedir. Kitâbeleri uç berkinde
hüveydâ (âflikâr), t›¤lar› n›sf›ndan, berkleri bârik ve beraber.22

fiÛR-EFGEN: Yekrengi aç›k gülrîzãd derûn u bîrûn mücellâ, fitilleri siyaha mâ-
il mor ve tohum hanesinden kûtâh, berkleri hançerî ve beraber ve bârik, pâyini,
beyaz bî kitâbedir. Riflteleri beyazd›r. T›¤lar› zîr meyân›ndan keflîde endamda
nîze-i gülgûn diplidir.23

´ÃLEMZÎB: Dû rengi leylâkî, güvez ü nebâtî ile mülevvendir (boyal›). Berkleri
bârik ve beraber ve hançerî, t›¤lar› zîr meyân›ndan yer keflîde sülüsânene karîb,
nîm kitâbeleri lajiverdî, mihrap gibi flefl berkinde, celî ve derûnlar› beyaz bem-
baeyaz, fitilleri mor harde, riflteleri bâlâs› fitili ile rengin ve esefli beyaz, endâm
ve letâfeti pabuççu yolunda.24

GÜLÇÎN: Rengi koyu gülrîzãd, bembeyaz, fitilleri mor iç berkleri taflras›na gâlib,
bî kitâbedir.25

NETÎCE: Kitâbeleri lajiverdî, rengi essemâil-i güvez, berkleri bârik ve hançerî, iç
berkleri cüz’î nâk›s ve bîrûnundan (d›fl›ndan) nümâyân (âflikâr), t›¤lar› n›sf›na
karîb, kitâbeleri bâlâs› bâdemî ve çifte ve pâyini hafî lajiverdî, fitilleri koyudur
ve tohumundan kütâh, riflteleri nebâtî ve tohumuna karîb mahallinde, rengi zi-
yâde bensefîd (bembeyaz) ve gülflen ârâ diplidir.
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Nezâfet habs u ãn buldu netîce
Güzellik sende hatmoldu netîce.26

NEfi’E-‹ EFGEN: Berkleri bârik ve beraber ve hançerî, t›¤lar› n›sf›ndan keflîde, ki-
tâbeleri hafî lajiverdî, rengi gülrîzãd, bembeyaz, fitilleri mor, tohumuyla bera-
ber, riflteleri beyaz.27

NEfi’E-‹ PÎRÂ: Rengi gülrîzãd, fitilleri mor.28

NÎZE-‹ ELMÃSGÛN: Yekrengi elmâsî, fitilleri mor, bî kitâbedir. T›¤lar› n›sf›n-
dan, berkleri bârik ve beraber.29

NÎZE-‹ MAHMUD: Al ve mücellâd›r. Berkleri bârik ve beraber ve hançerî, kitâ-
beleri uç berkinde hafî ve lajiverdî ben nebâtî.30

XVII. yüzy›l sonlar›na do¤ru, lâleye karfl› olan ilginin bir tutkuya dönüflmesi, lâ-
le so¤anlar› fiyatlar›n›n afl›r› yükselmesine sebep olmufltur. 1726 y›l›nda fiyatla-
r› kontrol edebilmek amac›yla,  so¤anlar›n fiyatlar› belirleyen bir liste haz›rlan-
m›fl ve bu fiyatlar›n üzerinde sat›fl yap›lmas› yasaklanm›flt›r. Hatta, “Mahbub”
adl› lâlenin  befl yüz alt›na sat›ld›¤›, ancak lâle çeflitlerine narh konulmas› üze-
rine, bin kurufltan fazla fiyatla sat›lmas› yasaklanm›flt›r. Lâlelere narh konulma-
s› ve uygulanmas› emri ‹stanbul Kad›s› Kethüdâzâde Mehmet Efendi’ye gönde-
rilen Hükm-ü Hümâyun’la (flöyle) bildirilmifltir:31

“‹stanbul kad›s› fazîletlü efendi, diye bafllayan fermanda lâlenin de¤erinden befl
on kat fazla fiyatla sat›ld›¤›, bunun üzerine bafl çiçekçi fieyh Mehmet efendi ne-
zaretinde çiçekçilerle birlikte tek tek deftere kaydolunarak fiyatlar› belirlenmifl
ve bir akçe bile fazlas›na sat›lmas› halinde cezaland›r›lacaklar› ifade edilmifltir.)
Ahâlî-i Dâru’s-Saltanat-› Aliyye iktizâ-y› letâfet-i tabîat ile öteden berü flükûfe-
perverli¤e meyl ü ra¤bet ve kudret-i ilâhiyyeyi temâflâ ve müflâhade içün lâle-i
Rûmî terbiyesini zamân-› kadîmeden berü âdet edüp ricâl-i Devlet-i Aliyye’den
dahi niceleri ra¤bet ve her birinin envâ u ecnâs›na göre harîd ve furûhtunda k›y-
met ve bahâs›vech-i i´tidâl üzere .....malûm olup Devlet-i Aliyye ‹stanbul’a tefl-
rîf eylemezden mukaddem ol vechile bey´ü flirâ ve ba´z› flukûfe kesret bulduk-
ça bahâs› dahi tedennî ve tenezzül bulup gün be gün bahâ-i rahîs ile ahz u i´tâ
oluna gelmifl iken Devlet-i Aliyye-i ebed-ittisâl Âsitâne-i saâdet’e sâye-endâz-›
iclâl olup liiâhi’l-hamd ve’l-minne her taraf karîn-i asâyifl ve emniyet ve sâye-i
Devlet-i Aliyye’de cümlenin ârâyifl istirâhatleri kemâlde olup bu h›lâlde “lâle”
taraf›m›zdan baz› mertebe ra¤bet bulma¤›n flukûfe furûhtunu sermâye-dâd u si-
tâd ede tâife-i bî-esnâf bu hâlât› mahzan f›rsat addedüp sene besene bahâs›na te-
rakkî zammederek de¤er-i bahâs›ndan befl- on kat ziyâdeye ç›karup hadd-i i´ti-
dâl ve insâf› tecâvüze cesâret ve ibâdullaha bî-hadd cevr u eziyet etmeleriyle bu
husûsu bir nizâm-› kavîye ifrâ¤ olunmak muktezî ve husûsan ricâl-i Devlet-i
Aliyye’den ve gayriden terbiyesine me’lûf olanlarun kesretine binâen ziyâde re-
vâc› olup bi’z-zarûre bir hadd-i muayyen tahsîs ile narh tâyin olunmak iktizâ et-
me¤in ahd-i karîbde al›nup sat›ld›¤› minvâl üzre bir defter tertîb ve fî’leri vaz´o-
lunma¤la imdi ser-flukûfeciyân olan fieyh Mehmed Efendi mârifetiyle çiçekçile-
ri getirüp defterde mastûr olan fî’leri birer birer kendilere tefhîm ve fîmâ-ba´d
tâyin olunandan bir akça ziyâdeye furûht olunmamak üzere narh defterine kayd
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ve tenbîh ile narh tâyin eyleyesiz. Bundan sonra s›rren ve alenen tecessüs olu-
nur. Fermân olunan bir akça ziyâdeye bey´ederler ise flukûfeleri mîrîden zabt ve
kendileri bilâd-› ba´ideye nefy ü ta¤rîb ile te’dîb olunacaklar›n ifâde ile gere¤i
gibi tenbîh ü tekîd eyleyesiz deyû buyruldu. 27 fievval 1138/1726
Ve son paragrafta;
Devletlü izzetlü veliyyü’n-ni´âm efendimiz hazretlerinin iflbu 1138/1726 senesi
fievvâl-i mükerreminin yirmi yedinci günü lâle-i Rûmî ecnâs›n›n kebîrlerine tâ-
yin ve takdîm buyurduklar› fiyat defteridir.”32 dedikten sonra, devam›nda lâle
isimleri ve fiyatlar› kay›tl›d›r. Burada Hüdâyî lâleleri aras›nda geçen lâle isimle-
ri ve fiyatlar› flöyledir:
Âb-› revân: 5 kurufl33, Pertevefgen 1, Dilârâm 5, Serâmed 15, fiûrefgen 1*, Âlem-
zîb 10, Mührengîz 1, Nîze-i sãmãkî 5 kurufltur.   
Devlet adamlar›n›n lâleye merak duyup ilgilenmeleri XVI. yüzy›l›n ortalar›na
rastlar. Bu tarihlerde de¤er kazanan lâlenin flöhreti, yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ya-
banc› sefirlerin bile dikkatini çekerek, ülkelerine dönerken yanlar›nda lâle so¤a-
n› götürmüfllerdir.34

III. Ahmed büyük bir çiçek merakl›s› olup, en çok sevdi¤i çiçek lâle idi. Salta-
nat› zaman›nda, lâle süsleme sanatlar›n›n en bafl motifi olmufl ve devrin sembo-
lü olmufltur. Bunun için 1703-1730 y›llar› aras›na “Lâle Devri” denilmifltir. Lâle
merak› ‹stanbul’da do¤mufl yerli bir Türk buluflu idi. Fakat daha sonralar› ner-
deyse tamamen unutulmufl, di¤er çiçekler aras›nda kaybolmufl, de¤er ve önemi-
ni yitirmifltir. Lâle so¤an› ilk defa, Kanûnî devrinde Hollanda’ya götürülmüfltür.
Ancak Hollandal›lar, bu ifli gelifltirerek millî  kültür haline getirmifllerdir.35

Kanûnî devrinde ‹stanbul’un lâlesi ve leylâklar› çok meflhurdu.36

Y›lmaz Öztuna da, lâle, leylâk, sümbül ve tû¤-› flâhî çiçeklerinin tohumlar› ilk
defa Hollanda’ya ve oradan di¤er Avrupa ülkelerine, XVI. yüzy›l ortalar›nda Kâ-
nûnî nezdinde Almanya büyükelçisi olan Baron von Busbecq taraf›ndan götü-
rüldü¤ünü; lâle so¤an›n›n Türkiye’den Hollanda’ya getiriliflinin, Hollanda’da
her y›l millî bayram olarak kutlanmakta oldu¤unu yazmaktad›r.37

Bizde ise bir zamanlar; Sultan’dan Pabuççu’ya kadar uzanan lâle sevdâs›, Y›ld›-
r›m’a t›ls›ml› gömle¤inin s›rt›na lâle motifi kondurmufl, Fâtih’e kaftan›n› lâleler-
le bezetmifl, Yavuz Sultan Selim’e Kefe’den lâle so¤an› ›smarlatm›fl, Kânûnî’ye
lâle redifli fliirler yazd›rm›fl, I. Ahmed’i bizzat lâlezârî yapm›fl, Avc› Mehmed’e
çiçek enstitüsü kurdurmufl ve nihâyet III. Ahmed’i Sâdâbâd’e götürdü¤ü s›rada
lâle çeflitleri bini aflm›fl, zevk ve sanat âleminde zirveye ulaflm›flt›.
Ancak daha sonra, bir devre ad›n› vermifl, fliire, edebiyata, süsleme sanatlar› ve
güzel sanatlara konu olmufl, ilham vermifl bir de¤er olmas›na ra¤men vefas›zl›-
¤a u¤ram›flt›r. Bafll› bafl›na bir kültür oluflturmufl bu nadide çiçek, flaflaal› za-
manlar›ndaki maddî ve mânevî himâyeyi, maalesef daha sonralar› bulamam›fl-
t›r.
Azîz Mahmud Üsküdârî, Lâle-i Rûmî de denilen ‹stanbul lâlesi özelli¤indeki ilk
lâleyi, “Nûr-› Adn” ad›yla yetifltiren Ebussuud Efendi’yi takip ederek, lâlemize
binlerce renk ve biçim kazand›r›lmas›na öncü ve teflvik edici olmufltur.
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1730 y›llar›ndan sonra ‹stanbul lâlesi çeflitleri kaybolmaya bafllad›¤› gibi, birkaç
sene öncesine kadar bildi¤imiz lâle de az görülür bir çiçekti. Çocuklu¤umuzun
Emirgân’daki lâle bayramlar› tarihe kar›flm›fl, baharda boy göstermeye çal›flan it-
hal lâleler bile eski neflesini kaybetmiflti. Son y›llarda ‹stanbul’u lâlelendirme
gayreti göze çarpmakla birlikte38, ‹stanbul lâlesinin bir örne¤inin bile bulunma-
mas› üzüntü vermektedir. 
Ancak, son günlerde Süleymâniye’de bulunan botanik bahçesinde ‹stanbul lâle-
sine benzer bir lâle yetifltirilmifl, bu lâlenin asl›na yeniden dönebilmesi için ge-
netik çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. ‹stanbul Belediyesi ve ‹stanbul Üniversitesi’nin
ortak çal›flmas› olan projenin ilk aflamas›nda, baflta Osmanl› Lâlesi olmak üzere
üç tür lale üzerinde genetik inceleme yap›lacak. ‹stanbul Lâlesi soyunun gene-
tik özelliklerini tafl›yan so¤an elde edildikten sonra, uygun bir alan bulunarak
so¤an ço¤altma ifllemine geçilecek. Yeterli üretime ulafl›nca ‹stanbul’un park ve
bahçelerine dikilecek, dünyaya sat›fl›na bafllanacak. Bütün bu sürecin dört y›l-
da, gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r.39

Bu sevindirici haberle birlikte dilek ve temennîmiz, Üsküdar Belediyesi’nin de
bu projede yer alarak, özellikleri bilinen Hüdâyî lâlelerinin yetifltirilebilmesini
sa¤lamas› ve lâlezârîler pîri Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâh›’nda yukar›daki bah-
çenin lâlezâr olmas› için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›d›r. Böylece yeflerip
boy atarak tevhidi simgeleyen her lâleyle birlikte, hazretin rûhu flâd olup, him-
metinin bizlere ulaflmas› niyâz›yla...
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Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde
Üsküdar’da Bahçe Esteti¤i

N A C ‹ Y E  T U R G U T
Araflt›rmac› - Master Art 

Kanuni Sultan Süleyman’dan,  IV. Murad ‘a kadar sekiz1 padiflah devri yaflayan
Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628) bilhassa padiflahlar›n sevgi ve sayg›s›n› ka-
zanm›fl önemli bir ilim adam› (Tezeren, 1987: 14- 15, 35- 41) ve önemli bir lale-
zariydi. Azîz Mahmud Hüdâyî zaman›nda2 lale devri öncesinde bafllayan çiçek
yetifltirme merak›n›n ve bu kültürü besleyen bahçe düzenleme sanat›n›n gittik-
çe artan bir tutkuya dönüfltü¤ü söylenebilir. Bu tebli¤de baz› yaz›l› ve görsel do-
kümanlar›n eflli¤inde  dönemin bahçe esteti¤i ve Üsküdar’›n kent dokusu hak-
k›nda fikir verilmeye çal›fl›lacakt›r.               
Azîz Mahmut Hüdâyî’nin yaflad›¤› dönemlerde “Üsküdar’›n her taraf› ba¤l›k...
bahçelik...” (Ahmed Refik, 1998 a: 51) “...her taraf› mesire ve dinlenme yerleri-
dir. (Evliya Çelebi, 2003: 435- 436).” Dönemin bahçe görünümlerini içeren kay-
naklar k›s›tl› olmas›na karfl›n,3 Grelot’un ‹stanbul betimi gibi ulafl›labilen baz›
gravür, panorama ve minyatürlerden ‹stanbul genelinde ve Üsküdar’da sadece
padiflah ve maiyetindekilere  ait saraylar›n  de¤il, ço¤unlukla tek katl› sivil ko-
nutlar›n da bahçelerle çevrili oldu¤u söylenebilir. Grelot’un ‹stanbul betiminde
Avrupa yakas›nda daha yo¤un bir yap›laflma izlenirken; Üsküdar k›y›lar›, Ana-
dolu kasabalar›na özgü k›rsal bir görünüm arz etmektedir. Bu görünümün olu-
flumunda Saray-› Hümayun (Topkap› Saray›)’un Avrupa yakas›nda yer al›yor ol-
mas› muhtemelen etkili olmufltur. ( Resim 1). Nitekim bu dönemlerde ‹stanbul’a
gelen seyyah ve ressamlar da  yaz› ve resimlerine genellikle Avrupa yakas›ndan
izlenimlerini aktarm›fllard›r (Resim 2).  Ayr›ca seyyahlar izlenimlerinde, Türk
evlerinin ahflap veya tu¤ladan infla edilen küçük yap›lar oldu¤unu, flehirde çok
say›da a¤aç bulundu¤unu, evlerin bunlar›n gölgelerinde yer ald›¤›n› ve flehrin
içinde infla edilmemifl büyük alanlar›n bulundu¤unu kaydederler (Dirimte-
kin,1953: 7-8). Kuflkusuz ‹stanbul’un bu genel görünümü içinde yer alan padi-



flah saraylar›n›n bahçeleri farkl› bir görünüm içermekteydi. Evliya Çelebi seya-
hatnamesinde,  çeflitli mimari ö¤elerle, bitki ve hayvanlar›n yer ald›¤›, “...padi-
flahlara mahsus olan cennete benzer bahçeler (ise) bir yolla seyredilse her biri-
nin cihan›n yar›s›na  de¤ecek güzellikte oldu¤u görülür.” (Evliya Çelebi, 2003:
435- 436) diyerek has bahçelerin görkemini yans›t›r. Üsküdar Bahçesi, Ayazma
Bahçesi, Ayfle Sultan Bahçesi... gibi Üsküdar’›n sahil ve tepelerini süsleyen bu
saray bahçeleri Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Üsküdar’›n yeflil dokusuyla
bütünleflen  muhteflem mimarl›k örnekleridir. Bu y›llarda Üsküdar gibi, ‹stan-
bul’un di¤er köfleleri de, yeflilin en güzel tonlar›n› içermekteydi. XVI. yüzy›lda
‹stanbul’a gelen gezginlerden Petrus Gyllus4 (Pierre Gylli)  “Yavafl yavafl denize
do¤ru uzanan, korularla örtülü ba¤lar, bahçeler ve çiçeklerle bezenmifl tepelerin
aras›ndan, bir  nehir gibi akan Bo¤az’a” hayranl›¤›n› ifade ederken (Dirimtekin,
1953: 7); Busbecq, Bo¤aziçi’ndeki padiflah köflklerinin periler yuvas›na” benze-
di¤ini, insan›n bunlarda yaflarken, dünyan›n bütün s›k›nt›lar›n› unutabilece¤ini
belirtir (Dirimtekin, 1953: 11). Bahçeler içinde bulunan eski ‹stanbul evlerinin
manzaras› ve flehrin güzelli¤i karfl›s›nda hayrete düflen, Philippe du Fresne- Ca-
naye ise “...‹stanbul karfl›s›nda kendisini yeni bir cennete gelmifl addediyor-
du”(Dirimtekin, 1953: 12).

I- Türk’lerde Bahçe Kültürü ve ‹stanbul Çiçekçili¤i

Türk’lerde bahçe5 kültürünün izleri çok eski dönemlere dayanmaktad›r. Göçebe
olduklar› ça¤lardan itibaren toprakla hafl›r neflir olan ve  do¤al çevreyle kayna-
flan Türkler,  bu tutkular›n› Selçuklu ve Osmanl› ça¤›nda da sürdürmüfller, ne-
ticede toprakla formel ve informel bir ba¤lant› kurmufllard›r (Evyapan,1972: 44).
Bat› etkisinde kal›ncaya dek Türk bahçesi’nin  düzenlenmesinde yal›nl›k, için-
de yaflan›yor olmak, fonksiyonellik ve bahçenin huzur verici flekilde düzenlen-
mesi önemliydi. Örne¤in saray inflas›nda, öncelikle arazinin genel konumu, e¤i-
mi, manzaras›, havas›, suyu gözetilir, bahçe düzenlenir, bina ondan sonra gelir-
di. Bunun için erken devirlerde infla edilen ‹stanbul saraylar› (ba¤çe) “bahçe”
ad›yla an›lm›fllard›r (Evyapan, 1991: 478). “‹stanbul’da her evin, kona¤›n, yal›-
n›n bir bahçesi oldu¤u gibi sultanlar›n saray, kas›r ve sahil saraylar›n›n da bah-
çeleri vard›. An›lan genifl do¤a parçalar› av, spor faaliyetleri ve di¤er e¤lenceler
için kullan›l›rken bir yandan da buralarda saraylar›n ihtiyac›n› karfl›lamak üze-
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Resim 1- ‹stan-
bul ve Saraylar,
G. J., Grelot, Re-
lation Nouvelle
d’un Voyage de
Constantipole,

Paris 1680.
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re çiçek, sebze ve meyve yetifltiriliyordu”. (Artan, 1993: 543) Bu bahçeler döne-
min mimarlar› taraf›ndan düzenlenirdi. On alt›nc› yüzy›l›n ünlü ‹stanbul bah-
çeleri aras›nda Sarayburnu’nda Hasbahçe, Halkal› Bahçesi, Siyavuflpafla Bahçe-
si,  Üsküdar Bahçesi, Fener Bahçesi, Haydarpafla Bahçesi, örnek verilebilir. An›-
lan  bahçelerde yüzlerce bahç›van ve içlerinde hizmetçi ah›rlar› bulunurdu (Ah-
med Refik, 1998 b: 20). 
Kaynaklardan anlafl›ld›¤›na göre köflk, hamam vb. farkl› yap› örneklerinin yer al-
d›¤›  bahçelerde; ayr›ca minyatürlere yans›m›fl bulunan havuz, f›skiye, su kanal-
lar›, oturma üniteleri ve yollar, bahçe mimarisinin tamamlay›c›  ö¤eleri olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Farkl› a¤aç ve çiçek türleriyle süslenen bahçelerde k›sa göv-
deli top a¤açlar, ince serviler, ç›nar, ›hlamur, mefle, karaa¤aç, salk›m sö¤üt, mey-
ve a¤açlar›, lale, gül, karanfil, sümbül, menekfle, nergis, haseki küpesi  bahar çi-
çekleri, k›r çiçekleri s›kça görülür. (Ekmekçibafl›, 1996: 8-10; Eldem, 1976: 292,
10; Akar-Keskiner, 1978: 21). ‹brahim Pafla’n›n Kanuni Sultan Süleyman’›n hu-
zuruna ç›k›fl›n›n tasvir edildi¤i bir minyatürde; bahçeden ve padiflah›n ziyaret-
çiyi kabul etti¤i iç mekândan ayr›nt›lara yer verilmifltir. ‹nsan figürlerinin yan›
s›ra, padiflah›n oturdu¤u taht, kap›, pencere, havuz, kubbe ayr›nt›lar›, servi, ba-
har a¤açlar›, çeflitli bitki ve çiçeklerle süslenmifl yol, dikkati çeker. Kompozis-
yonda göze çarpan bir bir di¤er önemli ayr›nt› ise iç ve d›fl mekânda geometrik
ve bitkisel formlarla düzenlenmifl tezyini ö¤elerdir. Bu bezemeler çini, mermer
ve a¤aç gibi farkl› malzemeler üzerine uygulanm›flt›r. Bezemelerde çiçek motif-
leri, geometrik biçimlerle dengelenmifl ve bahçe içinde yer alan canl› bitkilerle
uyum sa¤layacak flekilde haz›rlanm›flt›r. (resim 3). Bütün bunlardan  Azîz Mah-
mud Hüdâyî döneminde çiçek yetifltiricili¤i ve bahçe düzenleme sanat›na karfl›

Resim 2- Haliç, Topkap› Saray›, Üsküdar ve Kad›köy  K›y›lar›, G. J., Grelot, Relation Nouvelle d’un Voyage de
Constantipole, Paris 1680. Metin Sözen, Devletin Evi Saray, Sandoz Kültür Yay›nlar›, Nr: 12, ‹stanbul 1990, s. 45.   



yo¤un bir  ilgi duyuldu¤u söylenebilir. Nitekim Baytop,  bahçeleri süsleyen
“...lale, sümbül ve zerrin gibi so¤anl› bitkilerle karanfil, gül, menekfle ve flaka-
y›k...” (Baytop, 1992: 2;1987;1989) gibi çiçeklerin Osmanl›larda süs bitkisi ola-
rak bir de¤er tafl›d›¤›n› ifade eder. Böylece bahç›vanl›k mesle¤i de önem kazan-
m›flt›r. Ali Çelebi’nin fiükûfe-nâme-i Musavver adl› eserinde Osmanl› çiçekçili-
¤inden bahsedilirken; “Bahç›vanlar›n âdât-› kadimelerindedir. Her bir nevini üç
k›s›m ederler üç mertebe kurarlar. Bir k›sm› flol ‘serfirazlar’d›r kim onlara birer
isim vaz edip birbirlerine behresine seyr ve tenâsüb ettirirler; ol bâki iki k›sma
‘güzideler’ tabir ederler. Birine ‘bafl güzide’ di¤erine ‘afla¤› güzide’ derler” fiek-
linde bir bilgi verilmektedir. Cevat Rüfltü, bu ifadeye göre Avrupa’daki gibi biz-
de de çiçek sergilerinin oldu¤unu ve çiçeklerin tasnif edildi¤inin anlafl›ld›¤›n›
belirtir (Cevat Rüfltü, 1916: 2; 2001, 312- 313). Nitekim bahç›vanlar, dönemin
minyatürlerinde görüldü¤ü gibi, flenliklere kat›larak düzenledikleri bahçe ma-
ketlerini padiflah›n be¤enisine sunmaktad›rlar. 1582 flenli¤inde bahç›vanlar›n
geçiflinin betimlendi¤i bir minyatürde, kompozisyonun geri plan›nda ‹brahim
Pafla Saray›’n›n yer ald›¤› görülür (Ekmekçibafl›, 1996: 160). Kompozisyonun ön
plan›nda ise tekerlekli maket arabas›n›n iki kifli taraf›ndan çekildi¤i ve di¤er fi-
gürlerin geçit törenine efllik ettikleri izlenmektdir. Maket arabas›, selvi, çiçek aç-
m›fl bahar a¤açlar›, asma fidan›  ve  çeflitli çiçeklerle düzenlenmifltir (Resim 4).
Çiçekçili¤in önem kazand›¤› bu dönemde, çiçekçiler ayr› bir esnaf grubu teflkil
etmifllerdir.  Yine flenlikler esnas›nda çiçekçilerle, meyvecilerin  geçifl sahnesi-
nin canland›r›ld›¤› bir di¤er minyatürde ise dört kifli taraf›ndan tafl›nan bahçe
örne¤inde irili ufakl› vazolar içine yerlefltirilmifl haseki küpesi ve karanfil gibi
çiçekler görülmektedir. Ayr›ca bafllar›n›n üzerinde meyve taba¤› tafl›yan iki fi-
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Resim 3- ‹brahim Pafla, Kanuni’nin huzurunda. Süleymannâme [TSM, H1517]. Metin And, Osmanl› Tasvir Sanatlar›: 1, T.
‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, s.217



gürle beraber, di¤er figürlerin ellerinde vazolar içinde tafl›nan çiçekler görülür
(Resim 5). Çiçekçiler, zerrin, sünbül ve lale gibi  so¤anl› çiçekler de dahil, yeni
bulunan bir so¤an› kaybetmemek ve üretmek endiflesinin yan›nda, tohumdan
yeni çeflitler elde etmek gayreti içinde olmufllard›r (Koçu, 1971: 10). 
1552’de ‹stanbul’a gönderilmesine karar verilen elçi Ogier G. De Busbecq6’in  çi-
çekler hakk›nda ilginç izlenimleri bulunmaktad›r: “...‹stanbul’a yaklaflm›flt›k.
Buradan geçti¤im zaman her tarafta nergis, sünbül, lâle gibi bir çok çiçekler gör-
dük... Türkler çiçeklere pek düflkündürler. Bir güzel çiçek için bir çok para ver-
mekten çekinmezler.” (Busbecq, 1953: 27) Nitekim yine 1582 flenli¤inde, ka¤›t-
tan bir lalenin konu edindi¤i minyatürde, bu önem aç›kça görülmektedir. Kom-
pozisyonun arka plan›nda ‹brahim Pafla Saray› bulunurken; ön plan›nda lalenin
çevresine toplanan grubun hayranl›k ve sayg› dolu bak›fllar› aras›nda iki kifli ka-
¤›t laleyi geçirmektedir (Resim 6). Ahmed Refik de bu dönemde ‹stanbul’un la-
le ve leylaklar›n›n çok meflhur oldu¤unu; hatta Almanya’ya lale ve leyla¤›n bu
devirde gitti¤ini belirtir. (Ahmed Refik, 1998 b: 20). 16. yy.’›n ikinci yar›s›nda
tarihinin en görkemli dönemini yaflayan kentte çiçekçilik bafll› bafl›na bir sektör7

durumundayd›. Arfliv belgelerine göre saray için; 1570’te K›r›m’dan 300.000 Ke-
fe lalesi so¤an›, 1579’da Halep’ten ‹stanbul’daki hasbahçeler için 500.000 süm-
bül so¤an›, 1587’de Edirne’den eski saray için gül fidanlar› getirilmesi için fer-
manlar ç›kar›lm›flt›r.  I. Ahmed Haliç k›y›s›nda tanzim edilen hasbahçelerde ve-
zirleriyle birlikte çiçekler, süs bitkileri dikmiflti... Çeflitli yerlerden getirilen ya-
bani çiçek so¤anlar› ve tohumlar› ‹stanbul’da Aksaray, Tahtakale, Ayasofya ve
Üsküdar’daki çiçek pazarlar›nda sat›l›yordu (Sakao¤lu, 1994: 509). Üsküdar
için, “.... Buras› eski Bizans’›n karfl›s›nda Asya k›y›s›nda bir köydür” diyen  Ogi-
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Resim 4- 1582 flenli¤inde bahç›vanlar›n geçifli. Surnâme-i Hümâyûn, Topkap› Saray› Müzesi, H. 1344., (Nakkafl Osman ve
ekibi), Metin And, Osmanl› fienliklerinde Türk Sanatlar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›: 529, Sanat Eserleri Dizisi:
2, Ankara 1982, s. 145.  



er G. De Busbecq, ertesi gün Üsküdar’dan ayr›l›rken; güzel kokulu bitkilerin ve
özellikle lâvanta çiçe¤i tarlalar›n›n aras›ndan geçtiklerini anlat›r (Busbecq,
1953: 35).  Yine Sultan III. Murad Surnamesi’nde yer alan bir minyatür detay›n-
da bahçe örne¤i sunulmufltur. Ön planda tekerlekli bahçe maketi bulunmakta-
d›r (Ekmekçibafl›, 1996: 157). Maketin içinde s›ral› bir biçimde ekilmifl çimlerin
aras›na bahar açm›fl a¤açç›klar yerlefltirilirken; ortas›na alt›gen bir havuzun yer-
lefltirildi¤i görülür. Köflelerine ise dört selvi a¤ac› yerlefltirilmifltir (Resim 7). Ma-
ketin etraf›nda bulunan figürlerin yüzlerinde sayg› dolu bir ifade belirmifltir.
Kompozisyondaki tüm ö¤elerin ince ayr›nt›larla ifllendi¤i görülmektedir. Bu
minyatürde de dönemin bahçe ve çiçek kültürüne verilen önem, tüm aç›kl›¤›y-
la yans›t›lm›flt›r.
Sakao¤lu, ‹stanbul çiçekçili¤i’nin II. Mehmed (hd1451-1481)’in yapt›rd›¤› “cen-
net misal” düzenlemelerle bafllad›¤›n›; olumlu iklim koflullar›yla; ‹slami gelenek
ve inançlar›n pek çok çiçe¤e ve a¤aca yar› kutsall›k kazand›rd›¤›n› böylece:
a¤açlarla birlikte çiçek yetifltirmeye de ilgi duyuldu¤unu; sonuçta padiflahtan
esnafa de¤in herkesin estetik aç›dan, özellikle yüksek zümrenin, din adamlar›y-
la tarikat mensuplar›n›n ve ayd›nlar›n çiçek üretimine ilgilerinin giderek artt›-
¤›n› belirtir (Sakao¤lu, 1994: 509). Nitekim Busbecq, “Türkler gül yapraklar›n›...
yere düflürmezler. Çünkü itikatlar›nca gül, Muhammed’in terinden has›l olmufl-
tur”(Busbecq, 1953: 29) diyerek, ‹slam dininde çiçe¤e verilen de¤eri örneklendi-
rir. Bu de¤eri verenlerden biri de Azîz Mahmud Hüdâyî’dir. Aktepe, Fi M. (Mu-
harrem) 1140 (A¤ustos 1727) tarihli 306 adet lale ismini, fiatlar›n› ve yetifltirici-
lerini kapsayan bir belgeden bahseder. Belgede “Üsküdari Mahmud” ad›yla dö-
nemin lalezarileri aras›nda ad› geçen Azîz Mahmud Hüdâyî için flu bilgilere yer
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Resim 5- fienliklerde çiçekçilerin geçifl sahnesi, III. Murad Surnâmesi, 1582, T.S.M., (Nakkafl Osman ve ekibi), Nurhan Ata-
soy, “Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanat›”, Türkiyemiz, 3 fiubat 1971., s. 14.  



verilmifltir.      
fiur-efgen                 Nefl’e-efgen               Behçet- efza               Mirat-› mücella  
Krfl: 10                     Krfl: 3                       Krfl: 2                         Akçe: 40
Üsküdari Mahmud   Üsküdari Mahmud    Üsküdari Mahmud     Üsküdari Mahmud

Âlem- nümâ             Sâgar- flinas              Nev-âmed
Akçe: 30                  Akçe: 30                   Akçe: 30                     
Üsküdari Mahmud   Üsküdari Mahmud    Üsküdari Mahmud (Aktepe, 1954: 115,
120-123).   

Ali Çelebi fiükûfenamesi’nde ise “çiçekçili¤in geliflmesi ile Bayramiyye tarikat›-
n›n Celvetî kolunun kurucusu Azîz Mahmud Hüdaî aras›nda iliflki kurulmufl ve
çiçekçilik adeta kutsallaflt›r›lm›flt›r. 
Buradaki çiçekçilik öyküsü flöyledir: Ahmed dede ev sahibi olur, kendisi bahçe-
ye ve çiçe¤e uygundur. Bir gün bir miktar flükûfe tohumunu Mahmud Hüdaî
Azîz’e götürüp önüne koyar. Bunlar› onun emriyle dikmek istedi¤ini, bu konuda
izin ve nefesinin bereketi ile bunlar›n ço¤almas›n› arzu etti¤ini anlat›r. Mahmud
Hüdaî izin verip dua eder; Ahmed dede tohumlar› zaman› gelince dikip yetiflti-
rir ve ve çiçekler dünyaya yay›l›r. Öyküye göre günümüze gelen çiçeklerin to-
humlar›, Mahmud  Hüdaî Hazretlerinin duas›ndan has›l olmufltur. Bundan son-
ra öyküden bir de sonuç ç›kar›lm›flt›r: “Bu hikâyeden anlafl›lan fludur ki, flükûfe
asl›nda muteber bir nesne imifl ve ona talip olanlar ay›planmazm›fl. Ay›plansa
dahi yerinde de¤ildir” (Atasoy, 2002: 344 ). Uzun y›llar nergis ve lale yetifltirmifl
olan Abdullah Çelebi ise fiükûfename ad›n› verdi¤i eserinde Cezayir’den getiril-
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Resim 6- Ka¤›ttan bir lalenin geçirilmesi, III. Murad Surnâmesi, 1582, T.S.M., (Nakkafl Osman ve ekibi), Nurhan Atasoy,
“Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanat›”, Türkiyemiz, say›: 3 fiubat 1971., s. 17. 



mifl olan nergis çiçe¤ini Ahmed Çelebi ad›nda birisinin ekti¤ini ve yetiflen çiçe-
¤in sar› renkli nergis oldu¤unu ve bu çiçekten Üsküdarl› Mahmud Efendi (Azîz
Mahmud Hüdaî)’ye götürdü¤ünü belirtir. Azîz Mahmud Hüdai ise Ahmed Çele-
bi’den çiçek yetifltirmeye devam etmesini istemifltir. (Atasoy, 2002: 345). 
Atasoy, Meyve ve çiçeklerin bir veya birkaç türü ile u¤raflan ve yaln›zca o tür-
lerle isim yapm›fl, özel bahçe  sahiplerinin oldu¤undan bahseder. Ayr›ca özel çi-
çek bahçelerinin en çok Üsküdar,  Eyüp, Topkap› d›fl›, Ortaköy, Topçular’da yer
ald›¤›n› belirtir. Çiçekler mevsimlere göre seçilerek ekilir ve her   mevsim bah-
çede açm›fl çiçek bulundurulurdu. Bu da sanat ve maharet gerektiren bir çal›fl-
ma oldu¤u için bahç›van seçiminde bilgili ve sanatkâr kimseler tercih edilirdi
(Atasoy, 335: 2002). Buna göre Azîz Mahmud Hüdâyî’nin de  özel çiçek bahçe-
sine sahip olma ihtimali düflünülebilir.     

II- Üsküdar8 Bahçeleri

XVI. yüzy›l bafllar›nda “k›yamet-i su¤ra” yani küçük k›yamet, denilen 915
(1510) depremiyle sars›lan ‹stanbul’da  Bizans eserlerinin yan› s›ra, bir çok ca-
mi, ev ve surlar k›smen ya da tamamen  y›k›lm›fl ve büyük onar›mlar bafllam›fl-
t›r. (Dirimtekin, 1953: 7- 8). Bu onar›mlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde
farkl› bir ivme kazanm›fl; böylece Üsküdar, Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹mpara-
torluk ve ‹stanbul genelinde bafllatt›¤› imar faaliyetlerinden pay›na düfleni al-
m›flt›r. Meydan ve k›y›lar› Mimar Sinan’›n muhteflem eserleriyle bezenen Üskü-
dar’daki mimarl›k faaliyetleri, Kanuni Sultan Süleyman’› izleyen dönemlerde de
sürdürülmüfltür. Sonuçta Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde  bütün ‹stanbul ge-
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Resim 7- Bahç›vanlar›n örnek bahçeleri, III Murad Surnâmesi, 1582. T.S.M.H. 1344; y, 349 a (Nakkafl Osman ve ekibi), Nur-
han Atasoy, “Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanat›”, Türkiyemiz, say›: 3 fiubat 1971., s. 20.



nelinde oldu¤u gibi Üsküdar’da da  padiflah ve maiyetindekiler için büyük bah-
çeleri9 olan hayli saray infla edilmifltir. Bunun yan›s›ra 1553’te “Üsküdar, büyük
bahçeler, köflkler, kervansaraylar, camiiler ve imarethaneler flehridir” diyen
Hans Dernschwam ile  (Üsküdar Hat›ras›, 2003: 77) 17. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
“zaman›m›zda Sultan IV. Murad tahriri üzere, büyük flehir Üsküdar, yedi da¤,
dere ve tepe üzere 9.000 kat ba¤l›k, bahçeli, yal› büyük saray ve baflka binalar
ile süslenmifl, çeflit çeflit imarethanelerle bezenmifl bir flehirdir” diyen Evliya Çe-
lebi (Evliya Çelebi, 2003: 430- 431) ve Üsküdar için “... Üç taraf›nda at pazar›,
çarfl›- pazar, f›r›n ve hamam› bulunan bu yer, bir flehristan’d›r. Buradaki bahçe
ve bostanlardan gül gibi iri say›s›z gönegün (günâgün) karanfiller, sat›lmak için
saks›larla flehre getirilir” diyen 17. yüzy›l›n yazarlar›ndan Eremya Çelebi (Kö-
mürciyan, 1988: 48)’nin sözlerinden, Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Üskü-
dar’da bahçe kültürünün yerleflmeye bafllad›¤› söylenebilir.  Bu izlenimlerle be-
raber Viyana albümünün üçüncü bölümünde tasvir edilen Üsküdar ve Kad›köy
çevrelerine ait görünümler (Resim 8), genel de olsa dönemin kent yerleflimi ve
bahçe kültürü hakk›nda fikir vermektedir. Kompozisyonun ön plan›nda Üskü-
dar k›y›lar› betimlenmifl ve camilerle birlikte çeflitli binalara yer verilmifltir. Et-
raf›  s›k a¤aç kümeleriyle çevrili, bahçelerin ortas›nda kalan yap›larla, Üskü-
dar’›n kent dokusu günümüzden çok farkl›d›r. “Üsküdar’da o tarihte ‹skelede
Mihrimah Sultan, daha geride de Eski Valide olmak üzere iki büyük cami mev-
cuttur. Ondan sonra evler ve sa¤ tarafta da bu gün en ufak bir izi bile olmayan
Kavak Saray› denilen yine padiflah saray›n›n bulundu¤u a¤açl›kl› bölge yer al-
maktad›r” (Eyice, 2004: 27). Ayr›ca resmin sa¤ köflesinde Fenerbahçe ve ön
planda K›z Kulesi bulunur (And, 1994, 6- 7).             
Kaynaklardan tespit edildi¤ine göre, Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Üskü-
dar’›n tan›nm›fl baz› bahçeleri flunlard›r: Üsküdar Bahçesi (Kavak Saray› Bahçe-
si), Haydarpafla Bahçesi, Rüstem Pafla Bahçesi (Ayfle Sultan Bahçesi), Fatma Sul-
tan Bahçesi, Piyale Pafla Bahçesi (Kaya Sultan Bahçesi), Hanzâde Bahçesi (Bay-
ram Pafla Bahçesi), Ayazma Bahçesi, Tunus Ba¤› Bahçesi (Kömürciyan, 1988:
49; Erdo¤an, 1958:174; Haskan, 2001: 1323-1444). 17. yüzy›l yazarlar›ndan
Eremya Çelebi, bu bahçelerin bulunduklar› yerler hakk›nda genel bir bilgi verir:
“Üsküdar’›n müntehas›nda Sar› tafl denilen iskele vard›r ki burada Valide Sara-
y› ile Ayazma bahçesi karfl›s›na düfler. Bunun yak›n›nda Ayfle Sultan bahçesi-
nin bulundu¤u Tafl liman› vard›r. Onun karfl›s›nda bir aday› and›ran K›zkulesi
bulunmaktad›r. ‹lerde, Üsküdar’a muttas›l Salacaköy ‹skelesi vard›r. Sahilde
Fatma Sultan bahçesi bulunur. Daha ilerde, hepsinden güzel olan bahçe ve
köflkler göze çarpar ki bu, padiflah›n meflhur Üsküdar bahçesidir...” (Kömürci-
yan,1988: 49).    
And’›n aktard›¤›na göre ise, Sultan’›n Kad›köy (Kalkedon) ile Üsküdar aras›nda
ve ayr›ca Üsküdar’›n kuzeyinde e¤lence bahçesi bulunmaktayd›. Ayr›ca “Üskü-
dar ve Kad›köy üzerine yazd›¤› k›sa betimlemelerde, Betzek (1564)10 buralarda
çok say›da Rum ve Türk’ün yaflad›¤›n›, kimi Türkler’in bahçeleri oldu¤unu ve
Anadolu’dan getirilen atlar›n sat›ld›¤›n› anlatmaktad›r” (And, 1993: 79; Betzek
23).
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Üsküdar Bahçesi11 (Kavak Saray› Bahçesi)

‹stanbul Saraylar›’n›n en önemlilerinden olan Üsküdar Saray›12 ve Has Bahçesi,
gerek bünyesinde yer alan yap› gruplar›yla, gerekse bahçe dizayn›yla, saray efl-
raf› kadar, dönemin gezginlerini de etkilemifltir. Nitekim, Harem- Salacak sahil
fleridi özellikle Osmanl› devrinde padiflahlar›n ilgi oda¤› haline gelmifl ve bura-
lar› kendileri için adeta yazl›k sayfiye yeri haline dönüfltürmüfllerdir. Böyle bir
ihtiyac› ilk duyan padiflah›n Kanuni Sultan Süleyman oldu¤u san›lmaktad›r. Bu
dönemde Mimar Sinan taraf›ndan infla edilen Üsküdar Saray›’n›n temelleri Er-
do¤an’a göre 1555’de at›larak tamamlanm›flt›r (Erdo¤an,1958: 171; Niyazi Ah-
med, 1935). Haskan ise Tezkiretü’l- Ebniye’nin 40. sayfas›nda ve Tuhfetü’l
Mi’marîn bölümünde belirtilen bilgilere göre saray›n (H. 958)1551’de kârgir ola-
rak infla edildi¤ini belirtir (Haskan, 2001: 1323- 1324, 1446). 
Saray›n iç ve d›fl çevresini gözlemlemifl bulunan dönemin gezginlerden Du Lo-
ir, baz› tespitlerde bulunmufltur: “Üsküdar Saray›, bir baltac›n›n kumandas› al-
t›nda bulunan Bostanc›lar taraf›ndan muhafaza edilir. Saray, tavanlar› ‹ran üs-
lûbu yaprak flekilli nak›fllarla süslenmifl müteaddit paviyonlardan ibarettir. ‹ç
duvarlar siyah çinilerle kapl›d›r. Dairelerin birisinde duvarlar› kâmilen aynalar-
la kapl› ve tavandan mücevherlerle süslü bir avizenin as›l› bulundu¤u çok gü-
zel  bir oda vard›r. Bize bu odada, Sultan Murad’›n ok ve m›zrakla delmifl oldu-
¤u yar›m parmak kal›nl›¤›nda demir parçalar› gösterdiler. Bahçede padiflah›n
yaln›z yaz mevsiminde oturdu¤u muhteflem bir paviyon da mevcuttu. Paviyo-
nun ortas›nda bulunan çeflme ve etraf›nda akan sular, s›cak günlerde serinlik
verir. 
Üsküdar Saray›, (Resim 9) ‹stanbul Saray›’ndan sonra gelen en büyük saray ol-
mas›na karfl›n, daha az daireye sahiptir. Bahçesindeki en önemli özellik ise sa-
ray kad›nlar› için yap›lm›fl olan kapal› geçitlerdir.13 “Kad›nlar, bir daireden di-
¤er bir daireye giderken kafesli bir galeriden geçerler ve bu suretle kendileri gö-
rünmeden odalarda bulunanlar› görebilirler (Kömürciyan, 1988: 284- 285).”
Eremya Çelebi, ayr›ca Üsküdar Saray› bahçesinde dairevi biçimde dikilmifl a¤aç-
lar›n, köflkün etraf›na gerilmifl bir tülü and›rd›¤›ndan bahseder. (Burada kaste-
dilen köflk IV. Murad’›n ileri tarihlerde yapt›rd›¤› Revan Köflkü’dür). (Kömürci-
yan,1988: 49).    
Saray›n bahçeleri odalar› gibi süslü de¤ildir. Çiçek tarhlar› yoktur ve orada da-
ha çok sebze cinsinden nebat yetifltirilir. Tezyinat a¤açlar› da yok gibidir. Yal-
n›z servi ve çam a¤açlar› göze çarpar ki bu cins a¤açlara flehrin her taraf›nda te-
sadüf edilir. Her evin bu a¤açlarla gölgelenen bir avlusu vard›r.” (Kömürciyan,
1988: 284- 285) der; ancak 16. yüzy›la ait bir belgeden saray helvahanesinde
kullan›lacak (gül-i surh) k›rm›z› güllerden bir bölümünün di¤er saray bahçele-
rinin yan› s›ra Üsküdar ve Haydarpafla bahçelerinden elde edildi¤i ö¤renilmek-
tedir. (Atasoy, 129: 2002; TSM D 10605 ) 
Sultan III. Murad döneminde Üsküdar Saray› ve bahçesini görmüfl olan Stephan
Gerlach ise izlenimlerini an›lar›na yans›tm›flt›r (Atasoy, 2002: 311; Necipo¤lu,

518

.



1997, 36 ve 49 not 27; Gerlach, 1674: 170-171)
“Çok genifl ve yüksek, yald›zl› kubbelerle bezeli, sular f›flk›rtan son derece zarif,
beyaz mermerden çeflmelerle donat›lm›fl saltanat saray›na götürüldük... Bu bina
tamamen fleffaft›- gerçi flimdi taflç›lar yüzünden tozla kaplanm›flt›- ve hal›larla
kapl›yd›. Kral›n gün içinde oturdu¤u, yemek  yedi¤i tüm odalar› inceledik: Hep-
si mermer ve alt›ndan. Düzenli bir flekilde ekilmifl kokulu bitkiler, çiçekler ve
her türlü a¤açla dolu bahçe, adeta erken gelmifl bir cennetti. Özellikle k›rm›z›,
beyaz, sar› ve sar›- k›rm›z› benekli açan so¤anlar gördük. Bu bahçe bir kale gibi,
baflka bina ve kap›lar› olan yüksek bir duvarla çevrilmiflti. Bu yüksek duvarlar-
dan içeri girenler, kendilerini, yar›m daire fleklinde infla edilmifl, kubbeli, çevre-
si beyaz ve renkli mermerden sütunlu bir bina, bulunan bir baflka bahçede bu-
lurlar. Bu duvarlar içindeki ikinci bahçeden, içinde bir baflka saltanat binas› bu-
lunan üçüncü bahçeye giriliyordu. Her üç büyük binan›n, özellikle de hüküm-
dar›n oturdu¤unun yerlerine pahal› Acem hal›lar› serilmiflti ve tüm odalarda
oturulacak yerler biraz yükseltilmiflti ve alt›n ve kadifeden yast›klar vard›. ‹kin-
ci büyük yap›n›n önünde, beyaz mermerden dört köfle bir havuz vard› ve için-
de sultan›n çocuklar› için konmufl k›rm›z› boyal› küçük bir tekne bulunuyordu.
Her üç büyük yap›n›n da ortas›nda pirinç musluklu, beyaz mermer çeflmeler
vard›. Birinci ve üçüncü bahçelerden duvarlarla ayr›lan orta bahçeden, suyu
Türkler taraf›ndan kutsal kabul edilen ve antik Dinysus kayna¤›ndan beslenen
dörtgen bir sarn›ca var›l›rd›. Bu bahçelerin bekçi ve bahç›vanlar› acemi o¤lan-
lard›, onlara yar›m taler bahflifl verdik.”
Erdo¤an, Kavak Saray› olarak da an›lan Üsküdar Saray› binalar› hakk›nda bir
mefruflat ve evani say›m›14 yap›ld›¤›ndan bahseder. Buna göre; Üsküdar Sara-
y›’nda kâflili15(çinili) Mehmed  Pafla Kasr›, denize naz›r harap kas›rlar,  harem-
de has oda,  büyük flad›rvanl›, dehlizli ve direkli bir divanhane, camekânl› ha-
mam, Revan Köflkü (1636), Bülbül Kasr›, Sultan Ahmed Kasr›, Valide Sultan’a
aid kâflili (çinili) bir oda, Efendi, Hurende ve Darü’s- saade A¤as›na mahsus oda-
lar, kafesli köflk ve yak›n›nda bulunan havuz, bahçe kenar›nda bir has oda (Er-
do¤an, 1958: 171) bulunmaktayd›.  Ayr›ca Tuhfetü’l Mimarîn’de belirtildi¤i gi-
bi,  Sultan III. Murat zaman›nda (1574- 1595) saray kapsaml› bir onar›m görmüfl-
tür.16
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Resim 8- Viyana
Albümü’nde Üs-
küdar ve Kad›-
köy, Metin And,
“‹stanbul Pano-
ramalar›”, Türki-
ye ‹fl Bankas›
Kültür ve Sanat
Dergisi, 23, Eylül
1994, s. 6. 



And’›n belirtti¤ine göre 1573’te ‹stanbul’a gelen  gezginlerden “Canaye17, Üskü-
dar’da Mehmet Pafla Saray›18’na gitti. Buras› onun kent içindeki evinden kat kat
güzeldi. Canaye’›n han›m Sultan’›n odas›n› görmesine izin verildi. Duvarlar se-
def kakmayla süslüydü. Paha biçilmez de¤erdeydi. Bahçede, her zaman rastla-
nan f›skiyeden baflka, bal›k havuzu ve lamba biçiminde camdan bir oda vard›.
Han›m Sultan orada oturdu¤unda tüm bahçeyi kimse taraf›ndan görünmeden
seyredebiliyordu. Bahçede özel hamam› da vard›... Üsküdar, Sultan’›n en güzel
ve en lüks saraylar›n›n bulundu¤u kalabal›k bir yerdi” (And, 1993: 79; Canaye,
90). 
“Üsküdar saray›, Topkap› Saray›’na çok yak›n oldu¤undan, padiflahlar taraf›n-
dan Sarayburnu’ndan saltanat kay›klar› ile ulafl›m pek kolayd›. Du Fresne- Ca-
naye ve Pierre Lescalopier, 1573- 74 y›llar›nda  Sultan II. Selim’in hemen her
gün küçük kay›klarla Topkap› Saray›’ndan fevkalade güzel olan Üsküdar Sara-
y›’na gitti¤ini anlat›rlar.” (Atasoy, 2002: 312; Canaye, 1921, 37-38; Necipo¤lu,
1997: 49, not 26). Ayr›ca Canaye, “ Sultan her gün kay›kla buraya rahatlamaya
ve e¤lenmeye gelirdi. Sultan’›n iste¤i üzerine av köpekleri, atlar ve flahinler bes-
lenirdi. Taz›lar teker teker ba¤lan›rd›. So¤uktan etkilenmesinler diye üzerlerine
beyaz bir örtü örtülürdü. Uzun tüylü kulaklar› vard›. Kuyruklar›, kulaklar› ve
ayaklar› rengârenk boyan›rd›” (And, 1993: 79; Canaye, 90) diyerek izlenimlerini
aktar›r. 
Dönemin minyatürlerinden anlafl›laca¤› gibi Üsküdar Saray› ve bahçesi, önemli
baz› olaylar›n geçti¤i ve padiflahlar›n ilgi gösterdikleri hasbahçeler aras›ndayd›.
Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹ran’a elçi olarak gönderdi¤i Baflkap›c›s› Hasan A¤a;
‹ran’a giderek fiah’dan kendisine mektup getirmifltir. Üsküdar Saray›’nda bu su-
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Resim 9- Kavak Saray›, J. B Hilair, C. Gouffier, Voyage Pittoresque de la Grece, Paris 1822, Cilt II. Metin Sözen, Devletin Evi
Saray, Sandoz Kültür Yay›nlar›, Nr: 12, ‹stanbul 1990, s. 43. 
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numun tasvir edildi¤i bir minyatürde bahçeden ayr›nt›lar bulunmaktad›r. Ön
planda k›y›ya yak›n bulunan yerde kay›k ve kürekçiler betimlenmifltir. Padiflah,
bahçede yer alan  arkal›ks›z bir iskemlede oturmufl ve kendisine ulaflt›r›lan mek-
tubu inceliyor. Padiflah›n arkas›nda silahdar› ve ibrikdar› durmaktad›rlar (Ata-
soy, 2002: 33) Bahçede servi a¤açlar›ndan baflka çiçekli a¤açlar da bulunur.  Çok
belirgin olmayan zeminin ise  belirli aral›klarla tekrar eden bitki kümeleriyle
kaplanm›fl oldu¤u söylenebilir. Çini ve ahflap malzemeleriyle bezenmifl padifla-
h›n bulundu¤u zeminde; geometrik motiflere yer verilmifl ve ön plana basamak-
lar yerlefltirilmifltir. Kompozisyonun sol arka plan›nda ise kubbeli bir yap› bu-
lunmaktad›r. Yap›n›n kap› girifli, duvar ve pencere çevreleri ise  geometrik de-
senli çinilerle kaplanm›flt›r (Resim  10).
Üsküdar Saray›’na ilgi gösteren padiflahlardan biri de  Azîz Mahmud Hüdâyî ile
yak›n dostlu¤u bulunan I. Ahmed’dir (Tezeren, 1987: 35). Haskan’›n belirtti¤ine
göre Sultan I. Ahmed, 1018 (1609) Haziran›’nda “devletle Üsküdar Bahçesi’ne
göçmüfl” ve divan›n burada olmas›n›, devlet ifllerinin buradan yürütülmesini is-
temifl, fakat bu arzusunun, “padiflah›m ecdad-› a’zam›n›z zaman›nda olmufl de-
¤ildir.  Divan yine ‹stanbul’da olsun” denilerek kabul edilmemiflti. 1022 senesi
Rebiyülâhirinde (21 May›s 1613) tekrar Üsküdar Saray›’na gelen Sultan Ahmed,
gezinti ve av ile meflgul iken, bir kaç ay sonra ‹stanbul’a gelen Felemenk Elçi-
si’ni burada kabul etmek zorunda kalm›flt›.”  (Haskan, 2001: 1446; Naima Mus-
tafa Efendi, 1968: 642) Haskan, ayr›ca “995 (1587) senesinde Üsküdar Bahçe-
si’nde, Müverrih ve padiflah Hocas› Sadeddin Efendi’nin ifltirakiyle, Özbek Hü-
kümdar› Abdullah Han’›n elçisi ile baz› siyasî konuflmalar›n yap›ld›¤›n› da bili-
yoruz”  (Haskan, 2001:1445) demektedir. Üsküdar Saray› ve bahçesi, Sultan III.
Selim taraf›ndan 1794 tarihinde y›kt›r›lm›fl, binas›n›n mermerlerinden bir bölü-
mü Topkap› Saray›’na nakledilmifl; bir bölümü ise Selimiye K›fllas›’n›n inflas›n-
da kullan›lm›flt›r (Erdo¤an, 172: 1958).   

Haydarpafla Bahçesi

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Haydarpafla19 ismi ile kaydedilen bahçenin
Kanuni Sultan Süleyman (1520- 1566) yap›s› oldu¤u yaz›l›d›r. Ayr›ca Haydar-
pafla bahçesi içinde bir ya da birden fazla kas›r ve saray bulunuyordu; (Haskan,
2001: 1284) ancak bu yap›lar›n infla tarihleri kesin olarak belli de¤ildir.  “Küçük
ve büyük Haydarpafla mesiresi olarak ikiye ayr›lan Haydarpafla Sahras›, Hadîka
yazar›n›n ifadesine göre 1520 tarihlerinde padiflah bahçesi olmaktan ç›km›flt›r.
Bu genifl sahada ilk infla edilen yap›, K›zlara¤as› Gazanfer A¤a’n›n, Ayr›l›k Çefl-
mesi ve namazgâh›d›r. Bu yap›y› 1580 tarihinde infla olunan ‹brahim A¤a Camii
ve Çeflmesi, 1614...” tarihli I. Ahmed Çeflmesi ve ilerleyen dönemlerde farkl› ya-
p›lar izlemifltir. ‹stanbul’un fethinden sonra Anadolu’ya gidecek olan Osmanl›
ordular›  burada toplan›r, padiflah ve serdarlar›n ota¤› burada kurulurdu.  Top-
kap› Saray›’ndan Üsküdar’a geçen padiflah bir kaç gün burada kalarak törenleri
izledikten sonra orduyla birlikte hareket ederdi. Ayr›ca, Surre Alay›’n›n, kervan
ve hac› kafilelerinin u¤urland›¤› yer de buras›yd›. (Haskan, 2001: 1285-1288).



Ayazma Bahçesi

Ayazma Bahçesi’nin, Sultan III. Mustafa’n›n infla ettirdi¤i Ayazma Camii ile çefl-
mesinin yerinde   bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Ancak kim taraf›ndan infla ettiril-
di¤i ve tarihi kesin belli de¤ildir. Yan› s›ra Topkap› Saray› Müzesi Arflivi’nde yer
alan bir belge, ad› geçen Ayazma Saray› Bahçesi’nin, fieref-âbad Sahil Saray› ad›
verilen ünlü kasr›n arkas›nda bulundu¤unu göstermektedir.20 Arfliv belgelerine
göre “Ayazma fiöhretli Rüstem Pafla Ba¤çesi”21 fleklinde bir ifade geçmesi, ad›
geçen bahçenin aslen H›rvat as›ll› olan Kanuni Sultan Süleyman’›n damad› Rüs-
tem Pafla’yla ilgili olabilece¤ini düflündürmektedir. 
III. Sultan Ahmed döneminde ‹stanbul’daki baz› hasbahçelere ait eflyalar›n tespi-
ti  için bir ferman ç›kar›lm›fl ve Ayazma Bahçesi’nde de tahrir yap›lm›flt›r.22 Buna
göre, “Harem’de denize naz›r taht ile flad›rvan  yan›nda di¤er iki taht ile flad›rvan
yan›nda iki taht›n, valide sultan ile padiflaha mahsus üç sofal› odalar›n ve divan-
hanelerin, valide sultan kilerinin ve yan›ndaki çilehanelerle, hamamlar›n, muhte-
lif tahtlar›n, merdiven ve sairenin bulunmas›n› burada zikredebiliriz”(Erdo¤an,
1958: 173). Ayazma saray›n›n bulundu¤u yer konusunda Eremya Çelebi, “Üskü-
dar’›n müntehas›nda Sar› tafl denilen iskele vard›r ki burada Valide Saray› ile
Ayazma bahçesi karfl›s›na düfler. Bunun yak›n›nda Ayfle Sultan bahçesinin bulun-
du¤u Tafl liman› vard›r. Onun karfl›s›nda bir aday› and›ran K›zkulesi  bulunmak-
tad›r.” (Kömürciyan, 1988: 49) der.  Haskan ise Toptafl› Saray› Arflivi’nden edindi-
¤i bilgiye göre Ayazma Saray›’n›n fierefâbâd Sahilsaray› gibi deniz kenar›nda ol-
mad›¤›n›, kara taraf›nda bulundu¤unu ve bu saray›n ‘Atik Sultan Saray›’ olabile-
ce¤ini belirtir (Haskan, 2001: 1323- 1324). Ayr›ca Saray›n arkas›ndaki bahçenin,
Rum Mehmet Pafla Camii’ne kadar uzand›¤›n›; Ayazma Camii’nin bulundu¤u yer-
lerin gezinti yeri oldu¤unu ve hemen yan›ndaki Salacak Bahçesi’nin ise Mihrimah
Sultan’›n k›z› Ayfle Sultan’›n Bahçesi oldu¤unu bildirir (Haskan, 2001: 1323).  

Rüstem Pafla Bahçesi (Ayfle Sultan Bahçesi) 

Evliya Çelebi, “Büyük hanelerin seçmesi, Salacak’ta Ayfle Sultan Saray›...” (Ev-
liya Çelebi, 2003: 431) demekteyken; Haskan ise bu saray›n ‹mrahor semtinde
bulundu¤unu ve Kanuni’nin damad›, Mihrimah Sultan’›n efli Rüstem Pafla’ya ait
olan saray›n, sonradan k›z› Ayfle Sultan’a intikal etti¤inden Ayfle Sultan’›n is-
miyle an›lmaya bafllad›¤›n› belirtir. Ayr›ca,  1036 ( 1626- 1627) tarihli mevacib
deferlerinde, Ba¤çe-i Rüstem Pafla kayd›n›n bulunmas›na dikkat çeker (Haskan,
2001: 1403).  
‹stanbul’a gelen gezginlerden Dernschwam23 ise “Rüstem Pafla’n›n, ‹stanbul Bo-
¤az›’n›n Asya yakas›nda bulunan  Üsküdar’da, büyük bir bahçenin içinde muh-
teflem kona¤› vard›. Bu evin yak›n›na ölünce bahçesine gömülmek için bir ca-
mii; camiin yan›nda da, gezginlerin az bir paraya konaklad›klar›, yoksullara afl
(çorba ve koyun eti) da¤›t›lan bir kervansaray yapt›rm›fl...” (And, 1993: 80,
Dernschwam 57) oldu¤unu belirtir.  
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Piyale Pafla Bahçesi (Kaya Sultan Bahçesi) 

Eremya Çelebi, Piyale Pafla ya da Kaya Sultan Bahçesi ad›yla bilinen yerden flöy-
le bahseder: “Ötedeki, Kaya Sultan’›n bahçesinin bulundu¤u iskele Öküz lima-
n›d›r”  (Kömürciyan, 1988: 47) Evliya Çelebi ise  “Kaya Sultan bahçesinde Piya-
le Pafla Mesiresi: Havuzu denize bakan bir tepe üzerinde tek katl›  köflkü  ve bü-
yük bir havuzu var ki içinde kay›¤› ve büyük bal›klar› vard›r” (Evliya Çelebi,
2003: 436) der.  Osmanl› Arflivi’ndeki kay›tlara göre Sultan III. Murat dönemine
ait 991 H. (1583) tarihli bir defterden Piyale Pafla’ya ait bir hasbahçe oldu¤u;
1063 H. Tarihli Avcu Mehmed dönemine ait bir di¤er mevacib defterinden de
bu bahçenin faaliyette oldu¤u anlafl›lmaktad›r. H›rvat as›ll› olan Piyale Pafla, Ka-
nuni Sultan Süleyman’›n ye¤eni Gevher Sultan ile evliydi (Erdo¤an, 1958: 173).
Evliya Çelebi, saray›n Mimar Sinan yap›s› oldu¤unu belirmekteyse de, Mimar
Sinan’›n eserlerine ait kay›tlarda bu yap›n›n ad› kay›tl› de¤ildir. Pafla’n›n
1578’de vefat›yla yap›, Gevher Sultan’a, onun da ölümünden sonra k›z› Hadice
Sultan’a ve Kaya Sultan’›n 1648’de evlenmesi üzerine kendisine verilmifltir
(Haskan, 2001: 1377- 1378).    

Hanzade Bahçesi (Bayram Pafla Bahçesi24)

Eremya Çelebi, “Üsküdar’a kadar ilerleyelim ve onun vaziyetini de görelim. Sa-
hilde, içinde köflklerle büyük bir konak bulunan iflte flu yer, Hanzade bahçesi-
dir”. (Kömürciyan, 47: 1988) diyerek bahçenin deniz k›y›s›nda oldu¤unu belir-
tir.  I. Sultan Ahmed’in (1603- 1617) k›z› olan Hanzade Sultan, Eylül 1623’te
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Resim 10- Acem’e varan Baflkap›c› Hasan A¤a, fiah’›n nâmesini (mektubunu) Üsküdar Saray›’nda Kanuni Sultan Süleyman’a
sunarken. Hünernâme II, TSM  H 1524, 227b (Nakkafl Osman ve ekibi).Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanl› Kültürü’nde
Bahçe ve Çiçek, 1. bs., ‹stanbul: Aygaz, 2002.     



sadrazam Bayram Pafla ile evlendirilmifltir. Bayram Pafla’n›n 1638’de ölümü üze-
rine ise 1643’te Nakkafl Mustafa Pafla (öl. 1653) ile evlendirilmifltir. Hanzade
Sultan’›n ölümünden  sonra, 17. yüzy›l›n büyük yal›lar›ndan olan bina, sonra-
dan Kara ‹brahim Pafla’n›n mülkiyetine geçmifltir (Haskan, 2001: 1359).      

Tunusba¤› Bahçesi

Kaptan-› Derya Piyale Pafla, 967 (1560) tarihinde Cerbe Adas›’n›n fethiyle ‹stan-
bul’a dönerken Tunus’tan getirtti¤i asma fidelerini dikdirtip  bir de havuz yap-
t›rtt›¤› için bu isimle an›l›r. O dönemlerde Tunusba¤›, flehrin d›fl›nda say›ld›¤›n-
dan yeri net olarak belli de¤ildir. Fakat Dönme dolap soka¤› ile Tunusba¤› Cad-
desi arkas›nda bulundu¤u san›l›yor. Kâtip Çelebi, “Piyale Pafla’n›n bu bahçesin-
den “Üsküdar’daki bu bahçesi dünya acaibinden idi” diye bahseder (Haskan,
2001: 1295 ).  

Fatma Sultan Bahçesi

Eremya Çelebi, Üsküdar Saraylar›’ndan bahsederken “Üsküdar’a muttas›l Sala-
cak ‹skelesi vard›r. Sahilde Fatma Sultan Bahçesi bulunur. Daha ileride, hepsin-
den güzel olan bahçe ve köflkler göze çarpar ki, bu padiflah›n meflhur Üsküdar
Bahçesi”dir demek suretiyle Salacak Sahilleri’nde Fatma Sultan’›n bir bahçesi
oldu¤unu belirtmifltir” (Haskan, 2001: 1351).. Saray›n ilk sahibi olup olmad›¤›
bilinen Fatma Sultan, I. Ahmed (1603- 1617) ile Kösem Mahpeyker Sultan’›n k›-
z›d›r. 1014 (1615- 1606) tarihinden sonra do¤du¤u san›lmaktad›r. Bu sahilde
Sultan III. Ahmed’in k›z› Fatma Sultan (1704- 1733)’a ait bir di¤er sahil saray›-
n›n bulundu¤unu belirten Haskan, Fatma Sultan Saray› olarak an›lan bu iki ya-
p›n›n muhtemelen de ayn› yap› olabilme ihtimalinden bahseder (Haskan, 2001:
1351- 1352).

III- De¤erlendirme ve Sonuç

Ünlü çiçek yetifltiricilerinden olan Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde; gerek Os-
manl› saray›nda, gerekse halk aras›nda bahçe düzenleme ve çiçek yetifltirme sa-
nat›n›n büyük ilgi gördü¤ü söylenebilir. Nitekim, Atasoy, “Avrupa’y› etkisi alt›-
na alan Osmanl› çiçek kültürü, önemli askeri baflar›lar ve kanunlar›yla Osman-
l› ‹mparatorlu¤u’na en ihtiflaml› zaman›n› yaflatan Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde geliflmifl; bu dönem Osmanl›lar›n çiçek ve bahçe kültürü aç›s›ndan çok
zengin bir dönemi olmufltur” der. (Atasoy, 2002: 63). Ayr›ca, “Kanuni dönemin-
den günümüze gelen belgeler, saraylar›n çiçeklerle donanm›fl oldu¤unu gösterir.
972/ 1564 tarihli bir muhasebe ve mevacib defterinde (TSM AD 5120) en baflta
saray bahçesinin masraflar› kaydedilmifltir; onar›mlar›n ço¤u su yollar› ile ilgili
olmakla birlikte, bahçe için çiçeklerden de söz edilir: “Be-cihet-i ihracaat-› ba¤-
çe-i saray-i âmire” bafll›¤› alt›nda saray bahçesinde turunçluk; yasemin sand›k-
lar› ve karanfil avlusundan söz edilmektedir”. (Atasoy,  2002: 129).
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Azîz Mahmut Hüdâyî döneminde yaln›zca padiflah saraylar›na ait hasbahçeler
de¤il, her s›n›f halk›n evi de bahçelerin içinde bulunuyor; evler flehrin en önem-
li binalar› olan camilerle,  medreselerin çevresinde ve büyük bahçelerin içinde
yer al›yordu. ‹lkbaharda açan meyve a¤açlar›yla, pencerelerden sarkan mor sal-
k›mlar ve asma dallar› aras›nda yükselen evlerde oturmak oldukça zevkliydi.
fiehrin nüfus da¤›l›m› ise farkl›yd›. Örne¤in Üsküdar’da nüfus, sur içi kadar yo-
¤unluk göstermiyor ve bu semt, ‹stanbul’un d›fl›nda say›l›yordu. On alt›nc› yüz-
y›l ‹stanbul’unda belediye çal›flmalar› da düzenliydi.  Özellikle çarfl› bulunan
yerlerde sokaklar›n genifl oldu¤u bilinir. Bunun yan›nda ‹stanbul’un özel bahçe-
leri, çeflmelerden akan fazla sularla sulan›rd›. Su yollar›na a¤aç dikmek ve ev in-
fla etmek yasakt› (Ahmed Refik, 1998 b: 58- 59 ). Dönemin Üsküdar’›n›n ünlü
bahçeleri padiflahlara ait has bahçelerdir. Hayli genifl yer kaplayan bu has bah-
çelerin denize naz›r yerlerde yap›land›¤› görülür. Ulafl›labilen minyatür resim
ve seyahatname yaz›lar›nda genellikle Üsküdar Bahçesi’ne de¤inilmifl olmas›
Azîz Mahmud Hüdâyî döneminin Üsküdar’›nda bu has bahçenin farkl› bir öne-
me sahip oldu¤unu göstermektedir. 
“Pétis de la Croix, 17. yüzy›lda saray bahçelerini flöyle tasvir eder. “Çok genifl
olan saray bahçelerinde selvi, flimflir, defne, mersin gibi a¤açlar kar›fl›k bir bi-
çimde dikilmifltir, bunlar kendili¤inden yollar› oluflturur ve hiçbir zaman bu-
danmazlar. Bu yollar boyunca çiçekler ve gelifligüzel ekilmifl olan mevsimlik la-
hana, salatal›k, ›spanak, kavun- karpuz ve her çeflit ot  ve sebze25 bir arada bu-
lunur” (Atasoy, 2002, 48; Croix, 1839: 352- 353). Baudier ise 17. yüzy›lda Edir-
ne, Üsküdar ve Kad›köy’de çok güzel bahçeler oldu¤unu ve saray›n buralardan
sebze ve çiçek sa¤lad›¤›n›, fazlas›n› da satt›¤›n› belirtir (Atasoy, 2002: 333; Ba-
udier 1650, 1. Kitap 23).   
Minyatürlerde genellikle flad›rvan, çeflme, havuz, f›skiye gibi ö¤elerin yer ald›¤›
bahçe dizaynlar›, estetik birer ö¤e olarak Üsküdar bahçelerine de yans›m›flt›r.
Ayr›ca gezginlerin izlenimlerinden anlafl›ld›¤›na göre; has bahçelerde farkl› ya-
p›lar da dikkati çeker. Ço¤unlukla binalar›n iç dekorasyonunda flatafatl› bir süs-
leme anlay›fl› egemen olmuflken; bahçelerde mermer çeflmeler, iki yan› a¤açl›k
yollar, muhtelif taht, padiflaha özgü mekânlarda ise özellikle alt›n ve yald›z süs-
lemeye a¤›rl›k verildi¤i, genelde içinde bal›k bulunan havuz, köflk, camdan ya-
p›lma fleffaf oda, hamam, sarn›ç, divanhane, çilehane, camii, kervansaray, na-
mazgâh, ö¤elerinin yan› s›ra zevk için beslenen hayvanlar›n bulundu¤u anlafl›l-
maktad›r. Bütün bunlar›n sonucunda Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Os-
manl› bahçesinin henüz bat› etkisine girmedi¤i söylenebilir.  
Günümüzde bu bahçelerin yerini farkl› binalar alm›fl; Üsküdar’›n do¤al dokusu
büyük ölçüde yitirilmifltir. O dönemlerde “Osmanl› bahçeleri tabi yetiflme ve ge-
liflme seyri içinde b›rak›l›rken, modern bahçelerimizde yetiflen bitki ve a¤açlara
geometrik flekiller verilme u¤runa müdahale edilmektedir... Yaflan›labilir bir çev-
re için tüm Osmanl› as›rlar›nda pek çok tedbir ve düzenlemenin yap›ld›¤›na Os-
manl› Arfliv kay›tlar› bize tan›kl›k etmektedir. Bu tedbir ve düzenlemelerde insa-
ni kayg›lar›n önemli rol oynad›¤› görülür. Bu sebeple Osmanl›’da çevre-insan ilifl-
kisi günümüz modern toplumlar›nda var olan anlay›fltan farkl› bir düzleme otur-



mufl, tabi dengenin muhafazas›na özen gösterilmifltir. Yap›lar insan ruhuna ve ta-
bi çevreye uyum içinde infla edilmifl, yeflile flekil verilmemifl, tabi seyri içerisin-
de korunmufltur. Koca Sinan’›n mükemmel ve muhteflem eserlerine bak›ld›¤›nda
16. as›r gibi erken say›lacak bir dönemde flehrin tabi silüetine halel verilmeyerek
sözünü etti¤imiz dengeye fevkalade dikkat edildi¤i görülür” (Öztürk). 
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D‹PNOTLAR 

1 Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim ( 1566-1574), III. Murad (1595- 1603), III. Meh-
med (1595- 1603), I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (1.d 1617- 1618/ 2.d. 1622- 1623), II. Osman
(1618- 1622), IV. Murad (1623- 1640).  
2 Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ‹stanbul’a gelifl tarihi kaynaklarda farkl› belirtilmifltir. Bursal› ‹smail
Hakk› Bey’in önerdi¤i tarihe göre; 988 (M. 1580)’de Üsküdar’a yerleflmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r;
ancak bu tarih  de kesin de¤ildir. (Tezeren, 1984: 12- 13).  
3 16.  ve 17. yüzy›l› anlatan kaynaklarda, bahçeler hakk›ndaki bilgilerin s›n›rl› oldu¤u; mevcut bil-
gilerin ise  arfliv kay›tlar›, gravür,  minyatür ve konuyla ilgili yaz›lm›fl baz› eserlere dayand›¤› söy-
lenebilir. Bahçeler 18 yy. dan sonra, Osmanl›lar›n bat›ya aç›lmalar›yla birlikte yap›lan baz› gravür
ve duvar panolar› yoluyla ancak tan›nmaya bafllanm›flt›r. (Ekmekçibafl›,1996: 7). 
4 Fransa Kral› I. François taraf›ndan ‹stanbul’a gönderilen Petrus, 1544- 1547 y›llar› aras›nda ‹s-
tanbul’da kalm›flt›r. 
5 Farsça ba¤çe kelimesinden dilimize yerleflmifl olan ve “küçük ba¤” anlam›na gelen bahçe; Arap-
ça’da hadika, ravza, firdevs, cennet ve yine Farsça’dan geçmifl bulunan bustân (bostan) gibi keli-
meler karfl›l›¤›nda kullan›lmaktad›r (Evyapan, 1991: 477).
6 The Turkish Letters of Ghiselin de Busbecq (1554- 1562), çev. Edward Seymour Forster, Oxford
1927. (And, 1993: 319).  Avusturya ‹mparatoru I. Ferdinand taraf›ndan ‹stanbul’a gönderilen  O.G.
Busbecg, ‹stanbul’dan Avrupa’ya çiçek ve so¤an  örnekleri göndererek Türk çiçeklerinin Avru-
pa’da tan›nmas›na ve yetifltirilmesine vesile olmufltur. 1559’da Augsburg’daki Herword’a lale so-
¤anlar› gönderdi. Herword so¤anlar› bahçesinde yetifltirdi ve Türk çiçeklerinin ünü bütün Avru-
pa’ya yay›ld›. Dönemin bilim adamlar›ndan Konrad Gessener bunun üzerine Türk çiçeklerini in-
celemek üzere seyahate ç›kt› ve ülkeye gelerek çiçekleri inceledi, resimlerini çizdi. Daha sonra da
“De Hortis Germania” adl› eserinde yay›nlad›. (Orkun, 1953: 14).        
7 16 yy’dan 20. yy’a kadar geliflen çiçekçilik bahçe tasar›mlar›nda estetik bir ö¤e olarak kullan›l›r-
ken, sa¤l›k ve farkl› alanlarda da yararlan›lan önemli bir üretim koluydu (Sakao¤lu, 1994: 508).
8 “Rumlar eskiden Üsküdar’a Chrysopolis  derlerdi. Sebebi de akflamlar› gurup eden güneflin alt›n-
da ziyalar›yla p›r›l p›r›l yanmas› idi. Latinler Skütari diyorlard›” (Ahmed Refik, 1998: 50).  
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9”Osmanl› Saray teflkilât›na ba¤l› bahçeler “hadâik-i hâssa” diye an›l›rd›. Bunlar, eski deyimi ile “tefer-
rücgâh” yani gezinti yeri, mesire, yazl›k yerler olarak görülürdü” (Cezar, 2002: 217). “Hadaik-i Hassa
denilen bu miribahçelerden Bostanc›bafl› Oca¤› sorumluydu ...Üsküdar, Ayazma, Haydarpafla bahçele-
ri gibi 16. yüzy›l›n ünlü bahçelerinden bir bölümü halka aç›k mesire yerleriydi”. (Artan, 1993: 543).  
10 Jacob Von Betzek, Gesandtschaftsreise nach Ungarn und die Türkei 1564- 1565 yy. hz. Karl
Nehring, München 1979. 
“... Osmanl› Sultan› ile konuflmalarda bulunmak için Akos Csaby ile 22 Aral›k 1564’te ‹stanbul’a

geldi, Sultan’›n huzuruna ç›kmas› ancak 3 fiubat 1565’te gerçekleflti. Viyana’ya geri döndü. Eseri-
nin tam metni Viyana Devlet Kitapl›¤›ndad›r (Codex Vindobonensis 9026) (And, 1993: 319).     
11 “Üsküdar Bahçesi yerinde Harun Reflid’in çad›r› yerinde Seyid Battal Gazi’nin yedi sene oturup
ba¤lar ve evler yapt›¤› binalard›r. Bunun için Eskidâr derler.” (Evliya Çelebi, 2003: 431). 
12 En eskisi 991 tarihli olan Mevacib defterlerinde Ba¤çe-i Üsküdar kayd› görülür (Erdo¤an, 1958: 171).
13 Les Voyages du Sieur  Du Loir, pp. 69- 72.
14 B.O.A., Maliye Defterleri, Tasnif No: 4763, s. 17- 23.
15 ‹ran’›n Kâflân flehrinde yap›lan bir çeflit çini, fayans (Devellio¤lu, 2002: 307).  
16 Sonradan Sultan Selim (1566- 1574) ve Sultan Murad Han Köflkü (1574- 1595) gibi baz› ilâve-
ler yap›lm›flt›r (Haskan, 2001: 1373, 1445). Bunlardan baflka Kavak Deresi’nin etraf›nda 1551’de
infla edildi¤i söylenebilecek, Taz›c›lar Oca¤› Camii, Za¤arc›lar Oca¤› ile  Sultan  I. Ahmed (1603-
1617) Çeflmesi ve Kavak Saray› Camii yer al›yordu. “Sultan I. Ahmed, Haydarpafla’da deniz k›y›-
s›nda 1023 (1614) tarihinde bir çeflme daha yapt›rm›flt›r. Di¤er çeflmenin de bu tarihte yap›lm›fl ol-
du¤u düflünülebilir” (Haskan, 2001: 1373).  
17 Philippe du Fresne- Canaye, Le voyage de levant (1573), yy. hz. H. Hauser (Paris 1897). Zengin
bir protestan olan genç Philippe du Fresne- Canaye, Almanya ve ‹talya’da dolaflt›ktan sonra ‹stan-
bul’daki Frans›z Elçisi François de Noailles’›n yan›na girdi, fiubat sonundan Haziran bafllar›na ka-
dar 1573 y›l›nda ‹stanbul’da bulundu. Voyage en Levant adl› kitab›nda özellikle kervansaraylar ve
vak›flar üzerine ayr›nt›l› bilgi vard›r (And, 1993: 319).  
18 Bu yap›, muhtemelen Üsküdar Bahçesi içinde yer alan Mehmet Pafla Saray›’d›r. Haskan, Mehmet
Pafla Saray›’n›n Mimar Sinan yap›s› oldu¤unu belirtir. Ayr›nt› için bkz.  (Haskan, 2001: 1370, 1397). 
19 Sultan III. Murat dönemine ait 991H. (1583) tarihli bir mevacib (ayl›klar) defterinde  Haydarpa-
fla Bahçesi’nin ad› geçmektedir. Ayr›ca Haydar Pafla ad›yla bahsedilen kifli 1553 y›l›nda vezirlik
görevini sürdürken, 6 Ekim 1553’te meydana gelen fiehzade Mustafa’n›n öldürülmesi olay› nede-
niyle görevinden uzaklaflt›r›l›p, kendisine Hersek Sancak Beyli¤i verilmifltir. 1 Ocak 1564 tarihin-
de ise vefat etmifltir. (Erdo¤an, 1958: 174; Haskan, 2001: 1284).
20 Topkap› Saray› Müzesi Arflivi, No: 5466 (Erdo¤an, 1958: 172).
21 B.O.A. Maliye Defterleri, Tasnif No: 6555, 6558, 6286 ve 6703. (Erdo¤an, 1958: 172).
22 Müfredat Defteri, Maliye Defteri Tasnifi, No: 4763, S. 23- 24 (Erdo¤an, 1958: 172).  
23 Hans Dernschwam, Tagebuch einer Reise nach der Kostantinopel und Kleinasien (1553- 1555)
nach der Urschrift in Fugger - Archiv, yy. hz. Franz Babinger, München- Leipzig 1923.”1553’te, 60

yafl›ndayken ‹stanbul’u görmeye karar verdi ve ‹stanbul’a anlaflma/ uzlaflma görüflmeleri ve y›ll›k
ödemeyi yapmak üzere görevlendirilmifl Bishop of Pecs, Anton Wrancia ve Macar Prensi Franz
Zay’›n maiyetinde girdi.” (And, 1993: 319).        
24 Erdo¤an, Bayram Pafla Bahçesi ad› alt›nda zikr etti¤i bahçe için ayr›nt›l› bir bilgi bulunmad›¤›-
n› belirtir (Erdo¤an, 1958, 154).
25  “‹stanbul bostanc› bafl›s› her y›l hasbahçe ve saray d›fl›ndaki bahçelerde yetifltirilerek sat›lan
mahsullerden elde edilen geliri, yap›lan masraf› ve bostanc› bahflifllerini bir deftere kaydeder; def-
teri belirli zamanlarda sultana sunar; çeflitli masraflar düfltükten sonra kalan kâr  sultan›n kiflisel
hazinesine gönderilirdi. Baz› bahçelerin mahsulleri önceden tespit edilmifl olan 200 kadar sebze-
haneye giderdi, çiçekler 17 çiçekçi dükkân›na, ›spanaklar da 30 kadar ›spanakç› dükkân›na veri-
lirdi” (Artan, 1993: 543). 



Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Üsküdar’› 
Seçme Nedenleri

D O Ç . D R . O S M A N  Ö Z S O Y
Araflt›rmac› - Yazar 

Asl›nda bu minvaldeki tüm sorular›n cevab›n› sadece, cümlenin öznesini teflkil
eden kifli veya kifliler verebilir. Biz bu noktada sadece tahminde bulunabiliriz.
T›pk› burada yapmaya çal›flaca¤›m›z gibi.
Bize bu konuda yol gösterecek olan iki nokta var. Birincisi, bir co¤rafi mekân
olarak Üsküdar’›n hususiyetlerini bilmek, ikincisi, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
hayat felsefesini ve misyonunu anlamak, Bu iki bafll›¤›n kesiflmesi ve ortak pay-
das›, tebli¤imize bafll›k teflkil eden sorunun cevab›na ulaflmam›za k›smen de ol-
sa katk›da bulunacakt›r.

Mekân Misyon Korelasyonu

E¤er bir yere insanlar›n istifade edece¤i bir çeflme yapt›rmak istiyorsan›z iki fle-
ye bakarsan›z. Oradan insanlar gelip geçiyor mu, orada gerçekten böyle bir te-
flebbüse ihtiyaç var m›? Ya da, birileriyle paylaflmay› düflündü¤ünüz bir düflün-
ce üretiminiz, bir mesaj›n›z varsa, o düflüncelerin paylafl›lmas›na en çok ihtiyaç
duyulan bir saha (ekonomi diliyle bir pazar) arars›n›z.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ile Üsküdar aras›ndaki ba¤› anlamak için, ön-
celikle Üsküdar’› bu hususiyetleri içinde de¤erlendirmek gerekir. 
Bu nedenle, önce Üsküdar’›n co¤rafi konumuna ve insanl›k tarihi içinde geçir-
di¤i tarihsel sürece  bir bakal›m, ard›ndan Üsküdar’la Azîz Mahmud Hüdâyî ara-
s›ndaki korelasyona bakal›m.
Üsküdar’›n kurulufl ve geliflme sürecine göz at›ld›¤›nda, en büyük etkenin do¤al
unsurlar oldu¤u ortaya ç›kar. Üsküdar’›n do¤al zenginli¤i tarih boyu insanlar›
kendine çekmifl, ilgi oda¤› olmufltur.
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Tarih boyu s›ras›yla Fenike, Aka, Pers, Bitinya, Pontus, Roma, Bizans ve Osman-
l› gibi büyük uygarl›klar›n etkisinde kalarak geliflen Üsküdar, ilk tarihi bulgular-
da, M.Ö. 5. yüzy›lda Atinal›lar döneminden önemli bir ulafl›m ve konaklama
merkezi olarak karfl›m›za ç›k›yor.1

‹stanbul’dan daha eski olan Üsküdar, Bizans’›n kuruluflundan önce büyük ve
önemli bir yerleflim yeriyken, Bizans’›n günümüzde sur içi olarak adland›rd›¤›-
m›z bölgede kuruluflunun ard›ndan eski canl›l›¤›n› k›smen kaybetmifltir.
Araplar›n birçok kez kuflatma girifliminde bulundu¤u Konstantinopolis’te kara-
dan ve denizden gelen Müslüman askerlerin ilk hedefi ve karargah› yine Üskü-
dar olmufltur. Harunü’r-Reflid 782’de henüz halife olmadan Üsküdar önüne gel-
mifl ve burada bir müddet kalm›flt›r.2

Bizans devrinde küçük bir semt olan Üsküdar Türkler zaman›nda genifllemifl,
Çaml›ca tepesine kadar ulaflm›flt›r.
Küçük Asya, ‹ran ve Arabistan’la ‹stanbul aras›nda gidip gelen eski kervanlar›-
m›z›n, ordular›m›z›n ilk ve son menzili Üsküdar olmufltur.3 Fetihten önce Ana-
dolu’nun Bat› ucundaki en son durak noktas› iken, fetihten sonra Asya’ya aç›lan
kap›s› olmufltur. 

Üsküdar’› ‹lk Gören Türkler ...

Yahya Kemal, Türklerin Üsküdar’la ilk karfl›laflmas›n› Malazgirt Zaferi’nden 10
y›l sonraya, 1081 y›l›na dayand›r›r. 1081’de Üsküdar’a gelen Kutulmuflo¤lu Sü-
leyman komutas›ndaki askerler o sene Üsküdar’› fethetmifller, Üsküdar k›y›la-
r›ndan ‹stanbul’u izlemifllerdir. Yahya Kemal bu ordunun Üsküdar’› ‘’ilk gören
Türk gözleri’’ oldu¤unu söyler. Konuya bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda sadece Üskü-
dar’› de¤il, uzaktan da olsa ‹stanbul’u ve Ayasofya’n›n kubbesini ilk görenler de
bu ak›nc›lard›r.4 Kutulmuflo¤lu Süleyman, ‹znik’i payitaht olarak benimsemek
suretiyle, Türk Milleti’ni Marmara k›y›lar›na kadar yerlefltirmifl ve ‹stanbul’a en
yak›n noktaya konuflland›rm›flt›r.
Türkler bu noktadan itibaren daha önce rüyalar›n› süsleyen bu flehri uzaktan da
olsa görme imkan› bulmufllar ve bu rüya zamanla gerçe¤e dönüflmüfltür.
Ahmet Hamdi Tanp›nar, XV. As›r bafllar›nda atalar›m›z›n Üsküdar ve Anadolu
Hisar›’ndan ‹stanbul’u seyrettiklerini, ve onu fethetmek için sab›rs›zland›klar›-
n› söyler.5

Samiha Ayverdi de Yahya Kemal gibi Üsküdar’›n Türk tarihindeki yerini alma-
s›n› 1081 y›l›na ba¤lar. ‹zmit’i almak üzere yola ç›kan Kutulmuflo¤lu Süleyman
Bey ve ordusu Üsküdar’dan ‹stanbul’u izler ve fethin rüyas›n› görmeye bafllar.
Bu sebeple Üsküdar: ‘’Bo¤aziçi’nin her kasabas›ndan, her köyünden önce Türk
tarihiyle iliflik kuran beldedir.’’6

Münevver Ayafll› ise, Türklerin ‹stanbul’a geliflini 1073 y›l›na dayand›r›r. Ma-
lazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya giren Türkler 1073 y›l›nda ‹stanbul’a kadar
gelmifller, Üsküdar’› hareket üssü olarak seçip, Bo¤az’dan karfl›ya geçme tefleb-
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büsünde bulunmufllard›r. ‹stanbul hareket üssü olma özelli¤ini fetihten sonra
da sürdürmüfl, Do¤u’ya yap›lan seferlerde ordu Üsküdar sahras›nda toplanm›fl-
t›r.7

Yahya Kemal, Türklerin tarih içinde yerlefltikleri semtler aras›nda Üsküdar’a ay-
r› bir yer verir. Üsküdar ‹stanbul’un fethi hamlelerine gün gün flahit olmufl, fet-
hin rüyas›n›n gerçe¤e dönüflmesini gözlemifltir. Yahya Kemal, sadece Türk tari-
hinin de¤il, dünya tarihinin bu büyük hadisesinin Üsküdar’›n havas›na sindi¤i-
ni düflünür: “Üsküdar’›n maneviyât›nda ‹stanbul muhasaras›n›n günleri öyle
duruyor” der.8

Yahya Kemal, ‘’‹stanbul’un Fethini Gören Üsküdar’’ adl› fliirinde:
‘’Üsküdar, bir ulu ru’yay› görenler flehri!
Seni g›ptayla hat›rlar vatan›n her flehri,
Hepsi der: ‘’Hangi flehir görmüfl onun gördü¤ünü?
Bizim ‹stanbul’u fethetti¤imiz mutlu günü!’’  fleklinde fliir devam eder.
Yahya Kemal bu fliirinde, Üsküdar’› bir mekân, bir flehir olmaktan ç›kar›r ve
adeta kiflilefltirir. Fethin gerçekleflti¤i sabah Üsküdar’›n yüz bin mele¤in uçtu¤u-
nu gördü¤ünü anlat›r. 

Üsküdar ‹smi ...

Üsküdar isminin nereden geldi¤i konusundaki çok say›daki rivâyet olmas›na
ra¤men, sadece bunlardan ikisi üzerinde k›saca durmak istiyorum. Bunlardan
en dikkat çekici olanlardan biri, flehrin tabii yap›s›yla birleflen ‘’alt›n flehir’’ rivâ-
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yetidir. Güneflin bat›fl› esnas›nda bu flehre verdi¤i sar› renkten dolay› böyle ad-
land›r›lm›fl olmas› muhtemeldir.9

Üsküdar ad› baz› sözlüklerde, konak yap›lan yer anlam›nda Farsça bir isim ola-
rak geçerken,10 yine kimi kaynaklarda Farsça “ulak” anlam›na gelen “Eskuda-
ri”ten türemifl olabilece¤i ifade edilmektedir. Gerçekten de Üsküdar’›n, co¤rafi
ve tarihi konumu bak›m›ndan bu anlama uygun nitelikler tafl›d›¤› bilinmektedir.

Üsküdar’›n Merkezi Özelli¤i

Üsküdar, Bo¤az’dan sonra Anadolu k›tas›n›n hemen giriflinde bulunmas› nede-
niyle bir geçifl noktas› ve konaklama yeri olma özelli¤ini tarih boyu sürdürmüfl,
askeri ve ticari aç›dan merkez olmufltur.
Haydarpafla Anadolu yakas›n›n liman› olmadan önce, Üsküdar Anadolu yakas›-
n›n hareket noktas› olmufltur. Anadolu, Suriye, Irak, ‹ran ve M›s›r’a gidecek olan
ordular, kervanlar ve sürre alaylar› burada konaklam›fl, buradan hareket etmifltir. 
Cenk için sab›rs›zlanan yi¤itlerin naralar›, at kiflnemelerine kar›flan sefer gül-
bankleri, k›l›ç flak›rt›lar›na ara veren azametli tekbirler, m›zrak par›lt›lar› aras›n-
da günefl gibi yükselen sancaklar hep bu çeflmenin önünden, bu meydan›n üs-
tünden gelip geçmifltir.
Bu meydan, Anadolu’ya, ‹ran’a, Suriye’ye, Arabistan’a kalkan ticaret kervanlar›-
n› sinesinde toplam›fl, u¤urlam›fl, çeflitli gayelerle bir topluluk halinde ç›kan bu
kalabal›¤›n muhataralar ve tehlikelerle endifleli, ümitler ve arzularla zevkli cofl-
kunluklar›na flahit olmufltur.11

Osmanl› Döneminde Üsküdar

Üsküdar tarihi kay›tlara göre Orhan Gazi taraf›ndan 1348 y›l›nda fethedilerek
Müslüman halk için bir iskan merkezi haline getirilmifltir. I. Murat döneminde
nüfusun önemli bir k›sm› Türklerden oluflmaya bafllam›fl, ancak Türklerin bura-
ya tam olarak yerleflmeleri, ‹stanbul’un fethinden sonra Üsküdar’dan kaçan
Rumlar›n yerine, Anadolu’dan getirilen Türklerin yerlefltirilmesiyle gerçeklefl-
mifltir.12 Üsküdar’da sosyal hayat bu tarihten sonra h›zla geliflme göstermifltir.13

Üsküdar, ‹stanbul’un Osmanl›lar taraf›ndan ilk fethedilen k›sm›d›r. Hem büyük
fethin ilk aflamas›, hem de habercisidir. Bir as›r ve bir y›l boyunca ayr› kal›r Üs-
küdar, karfl› k›y›daki parças›ndan. Ama nihâyet 1453’te sevinçle izler fethi.14

Fetihten sonra h›zla Türkleflen Üsküdar, bir kültür, sanat ve ticaret merkezi ha-
line gelmifltir. Devaml› gelip giden kervanlar sayesinde ticaret hacmi günden gü-
ne artan Üsküdar, bir yandan devaml› imar ve itibar gördü¤ünden k›sa zaman-
da abideler diyar› haline gelmifltir.  
‹stanbul’un fethinden sonra Fatih ile birlikte imar edilmeye bafllanan Üskü-
dar’›n tam anlam›yla mamur bir kent haline gelmesi Kanuni ile olur. Sefere ç›-
kan Osmanl› padiflahlar› flimdiki Do¤anc›lar’da kurulan Ota¤ Çad›r›nda kalm›fl-
lard›r. Fatih döneminde Üsküdar âdetâ yeniden kurulmufltur.15
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Evliya Çelebi bu dönemde Üsküdar’da 70’i Müslümanlara, 11’i Rum ve Ermeni-
lere ve 1’i de Yahudilere ait olmak üzere toplam 82 mahallenin varl›¤›ndan söz
etmesi kimi tarihçilerce abart›l› bulunmufltur.16 Ayn› y›llarda Üsküdar’da 91 ca-
mi ve mescit, 51 tekke, 12 hamam, 11 kervansaray, 2 imaret, 7 medrese, 260 çefl-
me, 5 büyük iskele, 2 darüflflifa ve birçok baflka yap› infla edildi¤i düflünülürse,17

Evliya Çelebi’nin verdi¤i rakam makul de olabilir.  
Osmanl›’n›n yükselifl döneminde ‹stanbul’un en önemli semtlerinden biri hali-
ne gelen Üsküdar, ‹stanbul’un toplam nüfusunun onda birini bar›nd›r›r hale gel-
mifltir. Fetihten sonra ‹stanbul’un ald›¤› büyük göçten Üsküdar da pay›n› alm›fl,
Kanuni döneminde Üsküdar baflkentten idari olarak ayr›lan küçük bir kent ha-
lini alm›flt›r.
Üsküdar, ‹stanbul’un Anadolu ile ba¤lant› noktas›d›r. 19. yüzy›l›n sonunda de-
miryolu yap›l›ncaya kadar, Anadolu ile yap›lan ticaretin merkez üssü Üsküdar
olmufltur.
XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kurulan büyük vak›flar buray› göçmen-
ler için cazip hale getirmifltir. Üsküdar ayn› zamanda ‹ran ve Ermenistan ile ya-
p›lan ticaretin de bafllang›ç noktas›d›r. Ticaret kervanlar›yla gelen Ermeni ve
‹ranl› tüccarlar Üsküdar’da buluflurlard›. Özellikle 16. ve 17. yüzy›llarda Üskü-
dar tam bir ticaret kenti haline gelmifltir. 19. yüzy›lda Üsküdar’da yaflayan ‹ran-
l› nüfus kayda de¤er orana ulaflm›flt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her döneminde Anadolu’ya Hicaz, M›s›r, ‹ran, Irak,
Kafkasya ve Suriye üzerine yap›lan seferlerde bir konaklama ve toplanma mer-
kezi olan Üsküdar’da, Kanuni döneminde ticaret oldukça canlanm›flt›r. Özellik-
le ticaret için ‹ran’dan gelen kervanlar genellikle Bursa ve Üsküdar’› mesken tut-
mas›, Ege adalar›nda ‘’acem tüccar›’’ olarak adland›r›lan kiflilerin mallar›n› daha
çok Üsküdar’da ve Üsküdar’›n yak›n köylerinde satmas› ticareti daha da canlan-
d›rm›flt›r.18 Nihâyetinde ‹stanbul, XVII. yüzy›l ortalar›nda büyüyerek ‹stanbul
ile birleflmifltir.
Ticaret ve ekonominin bu denli canl› oldu¤u bir yerleflim yerinde ulafl›m ve ko-
naklama ile ilgili mekanlar›n yap›m› da dönemin idarecileri taraf›ndan ele al›n-
mas› gereken öncelikli konulardan olmufltur. Nitekim, 1588-1589 y›llar›na ait
bir belgede, Üsküdar’a neden bir kapal› karfl› yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin önem-
li bilgiler mevcuttur. Nitekim ilgili belgede dilekçe sahipleri, son zamanlarda
kente gelenlerin say›s›n›n artt›¤›n›, tüccarlar›n ve vergi tahsildarlar›n›n mallar›-
n› emniyetle muhafaza edebilecekleri bir yerin zaruret haline geldi¤ini anlat-
maktad›rlar. Üstelik, k›fl›n gemilerin geliflleri aksad›¤›ndan, bir kapal› çarfl›n›n
(bedestenin) olmay›fl›n›n mal darl›¤› ve s›k›nt›s›na yol açt›¤› da dilekçede yer al-
maktad›r. Bunun üzerine kad›, merkezi idareden kendi imkanlar›yla bedesten
yapt›rmak isteyene engel olunmayaca¤›na dair izin istemifl ve bu izin kendileri-
ne verilmifltir.19

Dünyan›n en eski ve en büyük mezarl›klar›ndan biri olan Karacaahmet’inde bu-
lundu¤u Üsküdar, bu yönüyle sadece hayata veda edenlerin u¤urland›¤› bir ay-
r›l›k mekan› de¤ildir. Üsküdar’›n Osmanl›lar dönemindeki bir baflka önemli
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özelli¤i de, her y›l Mekke ve Medine’ye gidecek hac› adaylar›n›n oluflturdu¤u
Surre-i Hümayun’un törenlerle buradan u¤urlanmas›d›r. Hac› adaylar›n› ve sul-
tan›n Mekke fierifine gönderdi¤i arma¤anlar› tafl›yan develerin oluflturdu¤u
uzun konvoyun yola ç›kmas› öncesinde düzenlenen törenler, Üsküdar’a büyük
bir canl›l›k meydana getirmifltir. O yüzden al›flk›nd›r Üsküdar ayr›l›klara ... Ce-
nazelerini de, hac› adaylar›n› da törenle u¤urlar Üsküdar.

‹stanbul’un Üç Yakas›n›n Manevî Mimarlar›

Dersaadet olarak da isimlendirilen ‹stanbul, 19. yüzy›l›n ortalar›na kadar idari
yap› ve yarg›sal aç›dan dört ayr› bölüme ayr›lm›flt›. Bunlardan ilki ‹stanbul Ka-
d›l›¤›’n›n yetki sahas› olan ve ‹stanbul Metropolünün kent merkezi olan Suri-
çi’dir. Galata, Üsküdar ve Eyüp’ten oluflan Bilâd-› Selâse ise bu metropol alan›n
kazalar›d›r. “Üç Belde” anlam›na gelen Bilâd-› Selâse ayr› kad›lar taraf›ndan yö-
netilmifltir. 
Fakat bu ayr›m sadece idari ve yarg›sal bir bölünlemenin yan› s›ra sosyolojik ve
kültürel bir farkl›l›¤› da ifade etmektedir. Dersaadet’in bu dört ayr› bölümü, ay-
n› flehir içerisindeki birbirinden farkl›; fakat bir arada ahenkli bir bütün olufltu-
ran dört ayr› dünyay› teflkil etmifltir. Ayn› zamanda bu dörtlü yap›, ‹stanbul’un
sosyal ve kültürel yap›s›n› zenginlefltiren ve canl› k›lan faktörlerin bafl›nda ge-
lir.
Bu kad›l›k merkezlerinden Eyüp, ad›n› ald›¤› mihmandâr-› Nebi Halid bin Zeyd
Eba Eyyübe’l-Ensari’den dolay› manevi bir çekim merkezi olufltururken, di¤er
kad›l›k merkezlerinden Galata bölgesi ise, Kanuni Sultan Süleyman’›n süt kar-
defli ve çocukluk arkadafl› olan dönemin önde gelen bilim adamlar›ndan Yahya
Efendi’nin manevi iklimi içinde yer alm›flt›r. Üsküdar’›n manevi çekim merkezi
ise Azîz Mahmud Hüdâyî dergah› olmufltur. Nitekim ‹stanbullu denizciler her
iki zat›n Bo¤az’›n manevi bekçileri oldu¤una inan›rlar.20

Eyüp’le ilgili bir fleyler söylemek, sözü uzatmak olur diye düflünüyorum. 

‹ki ‹sim, ‹ki Ortak Nokta ...

Yahya Efendi ile Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dikkati çeken en önemli ortak nok-
tas›, her ikisi de yaflad›klar› dönemde devrin padiflahlar› üzerinde oldukça nü-
fuz sahibi olmalar›na ra¤men, her ikisinin de yerleflim yeri olarak Suriçi ‹stan-
bul’undan uzak durmaya çal›flmalar›, bir bak›ma saraya sokulmamalar›d›r. Dev-
rin padiflahlar›n›n s›kl›kla ziyaret etti¤i ve dualar›n› ald›¤› bu zatlar, e¤er istese-
lerdi ‹stanbul’un en güzide konaklar›nda a¤›rlanabilirlerdi. Fakat uzak durmay›,
saraydan daha çok halka yak›n olmay› tercih etmifl olmalar› dikkat çekicidir.
Her iki isim de, bir k›s›m dünyevi beklentilerle padiflahlara sokulmaya çal›flan
ve ayaklar›na giden de¤il, aksine, padiflahlar›n hem daha iyi bir idareci olabil-
mek, hem de manevi yönden kendilerinden yararlanabilmek için s›kl›kla kap›-
lar›na geldi¤i insanlar olmufllard›r.  
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K›saca Yahya Efendi’den bahsedecek olursak ...
Yavuz Sultan Selim Trabzon’da vali iken, 1494 y›l›nda bir o¤lu olur ve ad›n› Sü-
leyman koyar. Y›llar sonras›n›n Kanuni Sultan Süleyman’›ndan bahsediyoruz.
O dönemde çocuklar› süt anneye vermek adet oldu¤undan, ayn› günlerde çocuk
sahibi olan bir aile bulunur. Bu ailenin çocu¤unun ad› Yahya’d›r. Anlayaca¤›-
n›z, Süleyman’la Yahya süt kardefli olurlar ve birlikte büyürler. 
Y›llar y›llar› kovalar. Gün gelir Süleyman babas›n›n vefat›n›n ard›ndan Osman-
l› Padiflah› olurken, süt kardefli Yahya Efendi’de iyi bir e¤itim alma f›rsat› bula-
rak devrinin seçkin alimlerinden olur. fiöhreti tüm ülkeye yay›l›r.21 Yahya Efen-
di bir çok konuda Kanuni’ye yol göstermifl, laf› e¤ip bükmeden söylenmesi ge-
rekenleri söylemifltir. 
Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri ise, III. Murat, III. Mehmet, I. Ahmed, II. Os-
man, IV. Murat’a nasihatlerde bulunur, onlardan büyük hürmet görür. Hatta IV.
Murat Han’a saltanat k›l›c›n› o kuflat›r.22

Yaflad›klar› dönemde bu kadar etkin olan ve devrin padiflahlar›ndan büyük hür-
met gören bu insanlar›n, ‹stanbul’un d›fl›nda bir konaklama yeri seçmeleri tesa-
düf de¤ildir. Bu davran›fllar›yla, hem dünya saltanat›n›n geçici oldu¤unu yans›t-
m›fllar, hem de ç›kar iliflkilerine dayal› gündelik siyasetten uzak durmaya özen
gösterdikleri mesaj›n› vermifllerdir. Kuflkusuz onlar›n bu mesafeli durufllar›, ge-
rekti¤inde devrin idarecilerine verilmesi gereken mesaj› en etkili bir flekilde ve-
rebilmeleri konusunda imkan da sa¤lam›flt›r.
fiimdi s›ras›yla, karfl›l›kl› Bo¤aziçi’nin her iki yakas›nda yer alan ve ‹stanbullu
denizcilerce u¤urlar›na inan›lan bu iki zat›n yaflam›ndan baz› olaylar yans›ta-
l›m. Burada daha çok Üsküdar’›n manevi çekim merkezi Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’den bahsedece¤imizden, ‹stanbul’un Galata yakas›n›n çekim merkezi Yahya
Efendi ile ilgili sadece 2 hadise nakletmek istiyorum.
Yahya Efendi ile ilgili anlat›lan bir menk›be flu flekildedir: Kânûnî Sultan Süley-
mân Han, Yahyâ Efendi’nin bir evliya mürflid oldu¤unu, H›z›r Aleyhisselâm ile
s›kl›kla görüfltü¤ünü bilir, kendisini de görüfltürmesini arzu edermifl.
Bir gün Yahyâ Efendi ve Kânûnî, kay›kla Bo¤az’da gezmeye ç›km›fllar. Yahyâ Efen-
di yan›nda bir ahbâb› ile gelip kay›¤a binmifl. Birlikte giderlerken, Yahyâ Efen-
di’nin ahbâb›, devaml› Kânûnî’nin parma¤›ndaki çok k›ymetli bir yüzü¤e bak›yor-
mufl. Kânûnî bu hâli fark edince, parma¤›ndaki yüzü¤ü ç›kar›p; “Buyurun, daha
yak›ndan bakabilirsiniz” diye uzatm›fl. O zât yüzü¤ü al›p, evirip çevirdikten son-
ra, denize at›vermifl. Yahyâ Efendi hâriç, kay›kta bulunanlar çok hayret etmifller.
Bir müddet gittikten sonra, o zât inmek istedi¤ini bildirince, kay›k k›y›ya yanafl-
m›fl. O zât inece¤i s›rada denizden bir avuç su al›p Sultân’a uzatm›fl. Avucundaki
suda, biraz önce denize att›¤› yüzük varm›fl. Yahyâ Efendi hâriç, kay›kta bulunan
herkes yine çok hayrete düflmüfller. Kânûnî elini uzat›p yüzü¤ü al›nca, adam bir-
denbire gözden kaybolmufl. Kânûnî, Yahyâ Efendi’ye dönerek; “Neler oluyor?” di-
ye sormufl; “O gördü¤ünüz H›z›r Aleyhisselâm idi” cevâb›n› vermifl Yahyâ Efendi.
Kânûnî bunun üzerine; “Bizi niye tan›flt›rmad›n›z?” diye sorunca, Yahyâ Efendi
flöyle cevap vermifl; “O kendini tan›tt›; ama siz tan›makta geç kald›n›z” demifl23
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Padiflahlara yol gösterdi¤ini ifade etti¤imiz ve ‹stanbul’un Galata yakas›n›n manevi
mimarlar›ndan olan Yahya Efendi ile ilgili anlat›lan bir di¤er olay da flu flekildedir:
Yahya Efendi at›na binmifl medresesine giderken yolunu kesen bir papaz›n sert
sorular›na muhatap olur:
- Ey Müslümanlar›n âlimi, dininizde adâlet böyle midir? Sizin dininiz ölmüfl H›-
ristiyanlardan da vergi almay› m› emreder?
Sorunun nereye varaca¤›n› merak eden Yahya Efendi hemen cevap verir:
Bizim dinimiz adâlet dînidir. De¤il, ölmüfl H›ristiyanlardan vergi almak, dirile-
rinden bile yoksulsa vergi almaz. Aksine onlara yard›m› emreder. Papaz›n bu ce-
vaptan cesâreti daha da artar:
- fiâyet dedi¤iniz do¤ru ise, vergi toplayan memurlar›n›z bizim ölmüfl dindaflla-
r›m›z›n evlerine gelip de haraç istemelerini nas›l izah edeceksiniz? Ölmüflleri-
mizden vergi düflmesi gerekirken halen memurlar›n›z bunu talep ediyorlar. fiâ-
yet bu, dininizin emri gere¤i de¤ilse, sultan›n›z›n siyaseti icâb› m›d›r?
Cadde ortas›nda böylesine onur k›r›c› sorudan fevkalade üzülen Yahya Efen-
di’nin geldi¤i medresesinde de ilk ifli, kalem, ka¤›t al›p, sultan›na bir mektup
yazmak olur:
Süt kardeflli¤inden de cesaret ald›¤›, sultana oldukça a¤›r bir ikaz kaleme alan
Yahya Efendi flöyle der:
- Ey cihan sultan›! Bilesin ki sana taht›na ç›kmak art›k haram olmufltur. Hem o
kadar haram olmufltur ki, senin zulmün, dirileri b›rak, ölülere kadar uzanm›fl,
ölülerden de vergi almaya bile tenezzül etmifltir. Böylece hazineye haram› sok-
mufl, ümmeti Muhammed’e haram yedirir hale gelmiflsin ...          
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Mektubu okuyan sultan flaflk›na döner. Meseleyi yerinden ö¤renmek için haz›r-
lan›r. Do¤ruca Yahya Efendi’ nin Befliktafl’taki dergah›na gelir:
- Yahya kar›ndafl›m! Bu nas›l mektup böyle? diyerek meseleyi anlatmas›n› ister.
Yahya Efendi, papaz›n yolunu keserek sordu¤u sorular›n› anlatt›ktan sonra söz-
lerini flöyle ba¤lar: 
- Bir keflifl karfl›s›nda beni mahcup duruma düflürdünüz. Sultan›n hazinesi bu
kadar m› fakirleflti? Ölmüfl H›ristiyanlardan haraç alacak, Devlet-i Aliyye’yi bun-
larla m› koruyacak?
Kanuni hemen saraya dönüp memurlar›n› toplayarak kesin ferman›n› duyurur:
- Bugünden itibaren eski vergi defterleri iptal edilmifltir. Bundan sonra yenileri-
ni yazacaks›n›z. Bunun için ev ev dolaflacak, ölmüfllerle kalm›fllar› yeniden tes-
pit edeceksiniz. Bilhassa H›ristiyan semtlerde ölmüfllerden al›nm›fl vergi varsa,
hemen iade edeceksiniz. Hazineme “haram girme” flaibesine tahammülüm yok-
tur. ‹hmalde bulunanlar canlar›yla oynam›fl olurlar, biline!
Aradan bir müddet geçer. Yahya Efendi’nin yolunu kesip de sert sorular soran
papazdan bir de¤erlendirme gelir:
- Biz sizin adâletinizden emin olduk. Siz de bizim itaatimizden emin olabilirsi-
niz art›k. Bundan sonra bir soru da sultandan gelir:
- Haram oldu¤unu söyledi¤iniz taht›ma ç›kabilir miyim, art›k Yahya kar›nda-
fl›m?
Cevap kesin:
- Halk sizin adâletinizden emin olunca siz de taht›n›zdan emin olabilirsiniz sul-
tan›m!24

Bu zatlar›n devrin idarecileri üzerinde kurduklar› bu tür manevi otorite ve kar-
fl›l›kl› samimi diyalog, devlet idarecilerinin hem hata pay›n› azalt›c›, hem de bu
zatlar›n halkla sürekli yak›n temas halinde olmalar›n›n verdi¤i avantaj ve zen-
gin feedback imkan›yla, kamuoyunun nabz›n› tutmalar›n› sa¤layan oldukça ya-
rarl› bir bilgi kayna¤› fonksiyonu görmüfltür.

Bir  Kâbe Topra¤› Olarak Üsküdar ...

Üsküdar, Osmanl› döneminde Galata ve Eyüp d›fl›nda ‹stanbul’a ba¤l› üçüncü
kad›l›k bölgesiydi. Üsküdar, Anadolulu¤u ve Anadolu Türk-‹slam gelene¤ini
temsil etmekteydi. Üsküdar her fleyden önce sadece co¤rafi olarak de¤il, de-
mografik olarak da Anadolu’dur. Bugün bile köprüden geçerken bunu hisseder-
siniz.
Üsküdar Anadolu’nun ‹stanbul’a, ‹stanbul’unda Anadolu’ya aç›lan kap›s›d›r. Bu
yüzden, ‹stanbul’dan hacca gidecek kifliler, Üsküdar’a geçip burada toplan›r,
toplu halde yola ç›karlard›. Hacc›n bafllang›ç yeri oldu¤u için, Osmanl›lar döne-
minde Üsküdar ‘’Kâbe topra¤›’’ say›l›rd›.25 Üsküdar’›n Harem semtine harem is-
minin verilmesi de bundand›r. Kabe’den Üsküdar sahiline kadar Harem-i fie-
rif’in bir uzant›s› say›ld›¤› için bu ad verilmifltir. O zamanlar hacca gidenler, Üs-
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küdar’a geçtikleri andan itibaren sanki Kâbe’deymifller gibi kemâl-i edeble dav-
ranmaya özen gösterirlerdi.

Tanp›nar, Befl fiehir adl› eserinde anlatt›¤› bir olay, Üsküdar’›n ‹stanbul için ifa-
de etti¤i anlama farkl› bir bak›fl aç›s› getirir. Yo¤un sisli bir Bo¤az gecesinde Ru-
meli yakas›ndan Anadolu yakas›na geçen Tanp›nar, sislerin aras›nda Üskü-
dar’›n tamamen kayboldu¤unu görür. Bu kaybolufl üzerine düflüncelere dalan
Tanp›nar, Üsküdar’›n olmad›¤› bir ‹stanbul’u hayal bile edemez. Tanp›nar bu-
nu, ‘’Bu aynada kendi hayalini, yolda gölgesini görmemek gibi bir fleydi’’ diye
anlat›r.26 Tanp›nar da hocas› Yahya Kemal gibi, Türklerin yerlefltikleri yerler
içinde Üsküdar’a ayr› bir önem vermekte, fethe tan›kl›k eden Üsküdar ayr› bir
önem tafl›maktad›r. Tanp›nar ayn› gece, Üsküdar’› kaybetmenin hüznünü, ar-
d›ndan da bulman›n sevincini yaflar. Devrinin önemli flairlerinden olan Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin, yaflad›¤› Üsküdar’a, ayn› zamanda  böylesine fliirsi duygu-
larla da ba¤lanm›fl olabilece¤ini düflünmek flafl›rt›c› olmaz.

Üsküdar’›n Manevî ‹kliminin Mimar› Azîz Mahmud Hüdâyî

1540’l› y›llar›n bafl›nda fierefli Koçhisar’da do¤an Azîz Mahmud Hüdâyî’nin çocuk-
lu¤u Sivrihisar’da geçer. Sivrihisar o y›llar›n kültür merkezlerinden biridir. ‹lk ders-
lerini babas› fazlullah Mahmud bin Mahmud’dan al›r. Okudu¤unu haf›zas›na nakflet-
me özelli¤i ve ak›llara durgunluk veren sezifl kabiliyeti hocalar›n›n dikkatini çeker ve
“O¤lum Mahmud, senin önün aç›k, hiç buralarda durma, do¤ru ‹stanbul’a!” derler.

Zaman›n gözde medreselerinden Ayasofya’n›n kap›s›n› çalar. Osmanl›’da istida-
d› olanlar›n önü aç›kt›r. Müderris Nas›rzade hususi bir ihtimam gösterir ona.
Nâz›rzâde’nin Edirne’de Sultan Selim Medresesi’ne tayiniyle Edirne’ye ve bir
süre sonra, yine hocas› ile fiam’a ve M›s›r’a gider. Bu sayede birçok alimden is-
tifade etme f›rsat› bulur. Bursa’daki Ferhadiye Medresesi’ne Müderris ve Camii
Atîk Mahkemesi’ne kad› olarak tayin edilir. Genç yaflta kad› olur Bursa’ya
(1573). Birkaç y›l sonra fieyh Üftâde’nin tarikat›na intisap eder (1576). 
Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Trakya’da bir müddet kald›ktan sonra fieyhü-
lislam Hoca Sadettin Efendinin vas›tas›yla ‹stanbul’a gelir. Küçük Ayasofya Ca-
mi Tekkesinde hocal›k yapar. Burada talebelere hadis, f›k›h, tefsir dersleri ve-
rir. Üftâde’nin yan›nda geçirdi¤i riyazet devresinden sonra halifelikle Üskü-
dar’a gönderilir.27 Bu s›rada Üsküdar’da bir yer sat›n al›r. Buraya dergâh›n› in-
fla eder. Yüzlerce talebe yetifltirir. 1628’de vefat etti¤inde dergah›n›n yan›na gö-
mülür. 
Tekke fliirinin önde gelen flairlerindendi. Arûz ve hece vezniyle yazd›¤› tasavvu-
fî fliirlerinin birço¤u bestelendi. Dîvãn’› d›fl›nda fliirleri, nesirleri, Arapça ve
Türkçe 20’yi aflk›n eseri vard›r.28
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Padiflahlar›n Hocas› ...

Tebli¤imin bir yerinde, Osmanl› padiflahlar›na yak›nl›klar›na ra¤men, bu müba-
rek zatlar›n saraydan uzak durmaya özen gösterdiklerine iflaret etmifltim. Fakat
bu fiziki uzakl›k içinde manevi yak›nl›k daha müessir olmufltur.  
Bir gün Sultan Ahmed Han yolda Hüdâyî Hazretlerine rastlar, derhal at›ndan
inip eyeri gösterir. “Efendim buyurmaz m›s›n›z?” Talebeleri Hüdâyî Hazretleri
gibi mütevaz› bir velinin bu teklifi reddedece¤ini san›rlar. Ancak Hüdâyî Haz-
retleri hayvana biner, at yedi ad›m att›ktan sonra iner. Padiflaha, “Sultan›m! S›rf
hocam Üftade Hazretlerinin duas› ve emri yerine gelsin diye bindim, çünkü o
padiflahlar rikab›nda (arkas›nda) yürüsün diye dua etmiflti” der. 

Gün gelir Hüdâyî dergâh› Hakk afl›klar›na yetmez olur. Derslerini Sultanahmet
Camii’ne tafl›r. Fakat oras› da zamanla dar gelir. T›pk›, bu sempozyum vesilesiy-
le kendisini anmak için Üsküdar’›n salonlar› dar geldi¤inden karfl›ya, Grand Ce-
vahir Otel’e tafl›nmam›z gibi. Görüyorsunuz, ‹stanbul’un en büyük salonu oldu-
¤u söylenen o salon da dar geldi. Bu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bereketidir.
Padiflahlar hocas› olarak an›lan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin padiflahlarla diyalo-
guna baz› örnekler verecek olursak ...

I. Ahmed Han bir gece çok s›k›nt›l›d›r. Rüyas›nda Avusturya kral› ile güreflir, lâ-
kin s›rt üstü yere düfler. Görünüflte kabus gibi bir fleydir. Büyük bir telâflla rüya-
s›n› yazar ve Hüdâyî dergah›na yollar. Ancak Azîz Mahmud Hazretleri ula¤› ka-
p›da karfl›lar, pusulay› okumadan cevabi mektubu s›k›flt›r›r eline. Onun tabiri-
ne göre toprak “kuvvet” demektir. S›rt›n›n yere de¤mesi arkalar›nda ki himme-
te iflarettir. Hulasa zafer bizimdir. Nitekim zaman büyük veliyi hakl› ç›kar›r. Os-
manl› muzaffer olur. 

II. Osman bir gece rüyas›nda Kur’ân-› Kerîm okurken Peygamberimizin gelip
elinden Kur’ân-› Kerîm’i ald›¤›n› ve kendisini tahttan indirdi¤ini görmüfltür. Rü-
yan›n tabirini Hüdâyî Hazretlerine sorunca Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri rü-
yay› hayra yormam›fl taht›, varl›k ve dünya hayat› ile yorumlam›flt›r.29 Genç Os-
man’›n daha sonra ak›beti malumdur.

Denizcilerin dostu ...

Bo¤aziçi’nin her iki yakas›nda yer alan Yahya Efendi ve Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin ‹stanbullu denizcilerce u¤urlu say›ld›¤›ndan bahsetmifltik. Sultanahmet
Camii’nin aç›laca¤› gün cuma hutbesini okuma flerefi Azîz Mahmut Hüdâyî
Hazretlerine verilir. Ancak o gün deniz geçit vermeyecek kadar dalgal›d›r. Ama
Hüdâyî Hazretleri f›rt›naya ald›rmaz, Sarayburnu’na do¤ru aç›l›rlar. Teknenin
geçti¤i yerde derya sütliman olur. Talebeleri ard› s›ra ilerler, adeta tünelden ge-
çerler. ‹flte bu ehline aflikâr yol o tarihten sonra zaman zaman sandalc›lar tara-
f›ndan kullan›l›r. Hofl, Üsküdarl› kay›kç›lar›n tamam› ona intisapl›d›r. Netame-
li havalarda “Ya Rabbi fleyhimin hat›r›na” der, s›¤›n›rlar Hüdâyî yoluna. Deniz-
ciler derler ki, söz konusu geçit daima sakin, daima emindir..30



Osmanl› Devleti’nin son günlerine kadar Bo¤az’da deniz seferi yapan kaptanlar;
yolcular›n›, Üsküdar’dan geçerken Azîz Mahmud Hüdâyî dergâh›na, Befliktafl
önünden geçerken Yahyâ Efendi dergâh›na, Beykoz’dan geçerken de Hazret-i
Yûflâ taraf›na do¤ru tevcîh ederek “Fâtiha”ya dâvet ederlerdi.

Sevenleri için flu duas› meflhurdur: “Sa¤l›¤›m›zda bizi, vefat›m›zdan sonra kab-
rimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçti¤inde Fatiha okuyanlar bi-
zimdir. Bizi sevenler denizde bo¤ulmas›n ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin,
imanlar›n› kurtarmad›kça göçmesin.”31

‹stanbul’un güneyi Marmara Denizi’dir. Bunun d›fl›nda, Bat›s›nda Eyüp Sultan
Hazretleri, Kuzeyinde Yahya Efendi, Do¤usunda Azîz Mahmud Hüdâyî Hazret-
leri ‹stanbul’u adeta manevi bir koruma çemberine alm›fl gibidir. 

Nitekim günümüzde, ‹stanbul’da en çok ziyaretçi alan üç önemli manevi mekan
s›ras›yla ‹stanbul yakas›nda Eyüp, Üsküdar yakas›nda Azîz Mahmud Hazretleri
ve Galata yakas›nda Yahya Efendi’dir.

‹stanbul’un etraf›ndaki bu üçlü manevi konufllanma bu aç›dan anlam tafl›maktad›r.

SONUÇ

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bir iskan yer olarak Üsküdar’› seçmesinde öncelikle
Üsküdar’›n jeostratejik konumunun etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Üsküdar sadece Anadolu’nun ‹stanbul’a aç›lan kap›s› de¤il, ayn› zamanda ‹stan-
bul’un da Anadolu, ‹ran, Irak, Arabistan ve M›s›r’a aç›lan kap›s›d›r. Ticaret ama-
c›yla Üsküdar’a gelen farkl› millet ve diyarlardan insanlar Üsküdar’da homojen
olmayan bir nüfus yap›s›n›n ortaya ç›kmas›na neden olurken, farkl› milletlerden
insanlar› ortak bir zeminde buluflturan en önemli unsurlardan  biri olarak, Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin kuflat›c› iklimi karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Anadolu’da giderek yay›lan fiia propagandas›na karfl› özel bir duyarl›l›k geliflti-
ren, mektuplar›nda ve eserlerinde K›z›lbafll›k tehlikesi olarak nitelendirdi¤i bu
cereyana karfl› gönül dostlar›n› uyan›k olmaya davet eden Azîz Mahmud Hüdâ-
yî, Sadrazam Ferhad Pafla ile birlikte Tebriz seferine de kat›lm›fl ve orduya ma-
nevî kumandanl›k yapm›flt›r. 

Azîz Mahmud Hüdâyî bu davran›fl›yla, her f›rsatta ‹slam dünyas› için zararl›
buldu¤unu ifade etti¤i bu cereyana karfl› mücadelenin ne kadar önemli oldu¤u
konusunda bir mesaj vermeye çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her döneminde baflta Anadolu  olmak üzere Hicaz,
M›s›r, ‹ran, Irak, Kafkasya ve Suriye üzerine yap›lan seferlerde bir konaklama ve
toplanma merkezi olan Üsküdar’a, özellikle ticaret için ‹ran’dan gelenlerin ayn›
zamanda burada mesken tutmas› dikkat çekmektedir. Üsküdar’da giderek artan
oranda ‹ranl› nüfusun ço¤almas›, ‹ran’›n Osmanl› topraklar›nda yapt›¤› propa-
ganday› engelleme konusunda özel hassasiyeti bilinen Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin, yerleflim yeri olarak Üsküdar’› seçmesinde belirleyici bir baflka etken ola-
bilece¤ini düflünmemize neden olmaktad›r.
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Azîz Mahmud Hüdâyî, yaflad›¤› dönemde devrin padiflahlar› üzerinde oldukça nü-
fuz sahibi olmas›na ra¤men, saraya sokulmamaya özel bir itina göstermesi, padiflah-
lar›n aya¤›na giden de¤il, ilminden irfan›ndan yararlan›lmak için yan›na gelinen in-
san olmas›, gerek halk gerekse de sultanlar nezdinde de¤erini daha da art›rm›flt›r.

Ruhlar› flad olsun.
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