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Osmanl›’n›n yetiﬂtirdi¤i âlim ve sûfîlerden biri olan ve çeﬂitli alanlarda otuza yak›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 kâmil 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 yoluna girdikten sonra, ilimle meﬂgul olmay› b›rakmam›ﬂ, va’zlar vermeye, tefsîr
ve hadîs gibi dinî ilimleri okutmaya devam etmiﬂtir. K›sacas› Hüdâyî, ilimle tasavvufî 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 ﬂiir yazmaktan da geri durmam›ﬂ, duygu ve düﬂüncelerini zaman zaman ﬂiir diliyle ifade etmiﬂtir. Divân edebiyat›na âﬂina olmas›na ra¤men, ﬂiirlerinde Hoca Ahmed 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 gelene¤ine uyarak, ﬂiiri dinî, tasavvufî, ahlâkî bilgileri ö¤retmede ve insanlar› terbiye edip Allah yoluna sevk etmede bir vas›ta olarak kullanmak istemiﬂtir.
Hüdâyî, tasavuf kültürünü çok iyi hazmetmiﬂ, tasavvufî düﬂüncenin inceliklerine 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 büyük bir mesafe katetti¤ini ve tasavvufî düﬂüncenin tüm inceliklerine vâk›f oldu211
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¤unu hemen fark edebilir. Bu özelli¤inden olacak ki, dönemindeki Osmanl› meﬂay›h› onu “zaman›n kutbu” olarak gördü¤ü gibi, önde gelen ulemâ ve devlet ricali 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 görüﬂlerden 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 ﬂiirlerini okuyanlar, ço¤u zaman onlardaki bu derin tasavvuf felsefesini fark etmeyebilirler. 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¤erlendirirken 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 onlarda 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 beyitte özetleyen, oldukça derinlikli bir ﬂiirdir. Bundan dolay› olacak ki, Âgâh S›rr› Levend, Edebiyat Tarihi Dersleri kitab›nda, Hüdâyî’nin tasavvufî halk edebiyat› sahas›ndaki güzel ﬂiirlerine örnek olarak bu ﬂiirini vermiﬂtir.3 O’nun sözünü 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 yarat›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 düﬂüncesine5 göre Allah-varl›k-insan iliﬂkisinin nas›l kuruldu¤unu, bu çerçevede 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 ﬂekildedir:
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 Vahdet-i Vücûd düﬂüncesine göre, “varl›k” (vücûd) birdir, o da Cenâb-› Hakk’›n varl›¤›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 kendi kendine kâimdir, vâcibdir ve kadîmdir; artma, bölünme ve de¤iﬂme kabul etmez; ﬂeklî sureti yoktur, onun için “tecellî” söz konusu olmay›p, “mutlak münezzeh” durumundad›r. O’nun bu yönü, Mutlak Vücûd, Zât-› Hüviyyet, Mutlak
‘Amâ, Mutlak Gayb gibi tabirlerle ifade edilir ki, her türlü izah ve tariften varestedir. Yüce Allah’›n bir de “tecellî” ve “taayyün”e konu olan (objektif) ve mükevvenâtla iliﬂkili yönü vard›r ki, O’nun tüm s›fat, isim ve fiilleri bu yönüyle alâkal› olup, onlarla her an tecellî etmektedir. Kâinattaki her türlü oluﬂ O’nun bu yönüyle alâkal›d›r. “O her an baﬂka bir ﬂe’ndedir.”6 âyet-i kerîmesi buna iﬂaret etmektedir. 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 vurmas›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, tecellî ve taayyünât› itibariyle mükevvenât ve çokluktur. Bir baﬂka ifadeyle, Hak âlemin 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, konuyu izaha çal›ﬂan sûfîlere göre say› ve isimlendirme fark›na rastlanmakla birlikte, “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› alt›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 münezzehtir. Bütün bunlar Zât-› Ulûhiyyet’te yok olmuﬂtur. Bu mertebede bir tecellîden de söz edilemez. Ancak, Yüce Allah zâtî kemâlinin bilinmesinden hoﬂlanmaktad›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 buyurulmuﬂtur.
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 mertebe “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 mertebeler, 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, Vâhidiyyet, 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 bulunan her bir ferdin cisimler aleminde bürünece¤i sûret teﬂekkül eder. Bu mertebeye “hayâl âlemi” de denir.
6. ﬁehâdet âlemi mertebesi: Bu mertebe ise, parçalanma ve bölünmenin söz konusu oldu¤u kesîf cisimler alemini teﬂkil eder. Duyularla alg›lanabilen mahsûsât, mükevvenât ve kesret alemini oluﬂturur.
Bu alt› mertebeyi, yukar›dan aﬂa¤›ya “lâhût âlemi” (1.ye mukabil), “ceberût âlemi” (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› oluﬂturma tarz›nda bir iliﬂki söz konusudur. Dolay›s›yla, tüm bu mertebelerin bât›n›n› ve hakîkatini Zât-› ‹lâhî oluﬂturmaktad›r. ﬁehâdet âlemi de denilen cisimler âlemi ise, bütün bu varl›k mertebelerinin zâhirini ve görüntüsünü teﬂkil eder. Hüdâyî’nin de dedi¤i gibi, “Hak olmasayd› halk olmazd›; halk olmasayd› Hak zâhir olmazd›.”8 ﬁeyh Gâlib de ﬂu beytiyle bu hususu dile getirmektedir:
“Hep sûrete girdi s›rr-› vahdet
Ma’nâ-y› kadîm buldu sûret.”
Ayr›ca, bu mertebeler baﬂtan sona do¤ru, vahdetten kesrete, lâhûttan nâsûta, ulvîden 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 özellikleri itibariyle bütün bu mertebeleri kendinde toplayan, nev’-i ﬂahs›na münhas›r müstesna bir varl›k konumundad›r. Onun için bu mertebeye “mertebe-i câmi’a” denilmiﬂtir. ‹nsan, bedeni ile ﬂehâdet âlemini, rûhu ile de di¤er maddî olmayan 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 içinde 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 “emânet”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 kabiliyetlerin fark›na var›p, onlar›n gere¤ini yerine getirme göreviyle baﬂ baﬂad›r. ‹nsan›n bu yönde harekete geçerek, madde aleminin k›skac›ndan kendini kurtar›p, buna paralel olarak, Allah’a yönelmek suretiyle, içinde bar›nd›rd›¤›, ancak
kuvveden fiile geçmemiﬂ olan manevî kabiliyet ve duyular›n› (“letâif-i rûhâniye”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 suretiyle Cenâb-› Hakk’› yakînî anlamda idrak edip tan›mak ve O’na vâs›l olmakt›r. Nitekim Kur’ân-› Kerîm’de, “Cinleri ve insanlar› ancak bana kulluk etsinler diye
yaratt›m.”15 buyurulmuﬂtur. Böylece, Yüce Allah’›n sözü edilen varl›k mertebelerini yaratmas›ndaki “bilinme” amac› gerçekleﬂmiﬂ olacakt›r.
Bütün bunlardan anlaﬂ›l›yor ki, Cenab-› Hakk insan›n d›ﬂ›ndaki bütün mevcûdât› insan için, insan› da kendisi için, yani kendisinin bilinmesi için yaratm›ﬂt›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 süreçlerinden geçerek, piﬂip olgunlaﬂt›¤› bir dergâh ve çilehâne durumundad›r. K›sacas›, insan›n insanl›¤›n› gerçekleﬂtirmesi, ancak dünyada söz konusu olmaktad›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) ola216
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rak adland›r›lmaktad›r. ‹nsan›n ruh dünyas›nda gerçekleﬂen bu yükseliﬂ seyrinin 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”, “râz›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, basîreti aç›l›r ve Cenâb-› Hakk’› “hakka’l-yakîn” düzeyinde tan›ma imkân›na kavuﬂur. 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 kavram›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 konumundad›rlar. Tüm varl›k alemi her ne kadar ilâhî s›fatlar›n tecellîsi durumunda ise de, bu tecellînin kâmil anlamda tahakkuku, insân-› kâmillerde ve hâssaten 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 varl›k ve insan felsefesi zaviyesinden bak›ld›¤›nda, O’nun nas›l felsefî derinli¤e sahip 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 hakikat mumunun ›ﬂ›¤›na, yan›p mahvolma pahas›na kendini atan kelebek konumunda oldu¤unu dile getirmektedir. Yani, aﬂk s›rr›yla bu âleme geldi¤i gibi, burada da as›l amac›n›n, pervane misali Hakikat’e ulaﬂmak u¤runa aﬂk ateﬂiyle yanarak “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.
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Azîz Mahmud Hüdâyî
Sandukas›

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 burada da kal›c› olmad›¤›n›, belli bir süre oyaland›ktan sonra, geldi¤i yere geri dönece¤ini dile getirmektedir. Dikkât edilirse, ﬂairin bu iki beyitte kulland›¤›
“ezel”, “aﬂk”, “yanmak” “hakîkat”, “ﬂem’” (mum) “pervane” (kelebek), “tenezzül”, “vahdet”, “kesret” ve “seyrân” kelimeleri, rast gele seçilmiﬂ kelimeler olmay›p, bunlar›n her biri yukar›da anlat›lan varl›k felsefesinde anahtar kavramlar
durumundad›r. Onun için ﬂair bu kelimeleri bilinçli olarak özellikle kullanmaktad›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 âlemine gelmekle, aslî vatan›ndan ayr› düﬂmüﬂ ve deryaya nisbetle damla konumun218
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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 oldu¤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 edecektir. Hüdâyî bu beyitte, “fenâ fillâh” makam›na ulaﬂm›ﬂ oldu¤unu aç›kça ifade etmiﬂ olmaktad›r. Ancak O, tevazuyu elden b›rakmayarak, bu makama ulaﬂmada 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 dahil varl›k alemindeki her olay›n arka plân›nda “fâil-i mutlak” olan Allah’› görürler ve bu dünyada yapt›klar› her ﬂeyin gerçek fâili olarak O’nu kabul ederler. ﬁairin 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 Cenâb-› 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›ktan 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›yla, 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 söylercesine,
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› tümüyle 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 getirmektedir ki, burada da “bakâ billâh” mertebesine vas›l oldu¤unu ifade etmiﬂ olmaktad›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 kavramlarla da ifade edilir ve bu kavramlar, tasavvufî terbiyede ulaﬂ›labilen en yüksek mertebeye iﬂaret eder. Bu mertebeye ulaﬂm›ﬂ olanlara da, “insân-› kâmil” veya “mürﬂid-i kâmil” denir.
Bu ﬂiirin yedi beyitten oluﬂmas› ile, gerek “nüzûl”(iniﬂ) ve gerekse “urûc” (yükseliﬂ) mertebelerinin yediﬂer basamakla izah edilmesi aras›nda bilinçli bir irtibat 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 olmaktad›r. O bu ﬂiirinde, bir taraftan kendi “varl›k” ve “vuslat” maceras›n› anlat›rken, 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 insanlar› terbiye etmiﬂ kâmil bir mürﬂid olman›n yan›nda, tasavvufî düﬂünce ve felsefenin tüm inceliklerine hakk›yla vâk›f bir düﬂünce adam› oldu¤unu aç›kça
göstermektedir.
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