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“Allah biri hakk›nda hayr› isterse, onu dinde fakih k›lar” buyru¤u ilk as›rdan itibaren müslümanlar› f›kha yöneltmiﬂtir. Hicri II. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
bugün cüz’ün küllün ismiyle isimlendirilmesi kabilinden mecazen f›k›h dedi¤imiz ﬂeraitin zâhiri ve art›k o tarihten itibaren kalbin saflaﬂmas› ve ruhun inﬂirah›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 hükümleri 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 içindi. Bunun için zamanla tasavvuf ilminde ekoller ortaya ç›km›ﬂ ve t›pk› f›kh›n zâhirini konu edinen mezheblerin kendi usûlleri oldu¤u gibi, tasavvufî meﬂreblerin 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 Hüdâyî kuddise s›rruhu da tasavvuf yoluna girenler için edebleri ihtiva eden Tarîkatnâme-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-› Hazret-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 kuddise s›rruhu’nun 21-28 (Matbaa-i Bahriye 1338) sayfalar› aras›nda yer alan nüshas›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›rruhu, eserde zikretti¤i konular› anlat›rken hemen hepsinde her kadiyye hükmündeki 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 hissedilir ve yaﬂanabilir tecrübelerle teﬂvik ve ter¤ib etmiﬂtir. Baz› yerlerde de bunlar› Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den rivâyetlerle destekleme ihtiyac›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. Muhtemelen 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 amaçlam›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› kolaylaﬂt›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›lm›ﬂ olmas›d›r. Cümleler oldukça k›sa ve seçilen kelimeler halk›n kolayca anlayabilece¤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 nasihat amac›yla yaz›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü gerek rivâyet edilen hadislerin 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 kendisi 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 rastlanmamaktad›r. Hamdele ve salvele de yal›n ve k›sa olarak, sadece iki sat›rda tamamlanm›ﬂt›r. Ancak dikkati çeken husus, bu kadar sade ve oldukça Türkçe ibarelerle 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›rruhu’nun âyetleri tercüme etme konusundaki hassasiyetini de göstermektedir.
Allah lafz›ndan sonra tenzih ve tesbih, Hz. Peygamber’i zikrederken salavât, ashâb-› kirâm ve velîlerin adlar›ndan sonra dua cümlelerini mutlaka zikretmiﬂ olmas›, 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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Külliyenin ﬂad›rvan›

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 tutmas›, 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 rivâyet 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 buyurdular. Biz dahî elimiz uzadub, nenin üzerine biat idelim yâ Rasûlallah, didik. Buyurdular 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 kimseden al›vermek istemediler.” ‹ﬂte buradan itibaren Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise 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› gizlememesi, ﬂeyhinin buyurdu¤u emirden baﬂkas›yla ve yine onun telkin etti¤i zikirden baﬂkas›yla meﬂgul olmamas›d›r.
Genel prensiplerden birisi de, müridin sâlik oldu¤u yolu, müntesibi oldu¤u tariki tariklerin en hay›rl›s› itikad ederek edeblerine ve usulüne riâyet etmeye
özen göstermesi; bununla birlikte, açl›¤a, uykusuzlu¤a, sükuta ve halktan uzlete 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›ralad›¤›n› söylemektedir. Bunlardan ilki dâima abdestli olmak, ikincisi devâm-› halvet, üçüncüsü dâima oruçlu olmak, dördüncüsü devâm-› sükût, beﬂincisi devâm-› zikir, alt›nc›s› ister hayr olsun, ister ﬂer olsun devaml› olarak havât›r› (zihne gelen menfî vehim ve hayalleri) nefyetmektir.
Cüneyd-i Ba¤dâdî kuddise s›rruhu’nun süluktan fayda tahsiline ﬂart koﬂtu¤u yedinci 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 örneklendirmektedir: ‘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 haz›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 Cüneydi Ba¤dâdî’nin yedi ﬂart›) bulunsa ama ﬂeyhe rabt-› kalb bulunmasa müridin kalbi 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 bilendir; hay›r da bunda olabilir’ demesidir.
ﬁeyh Cüneyd-i Ba¤dâdî’nin süluktan fayda tahsiline ﬂart koﬂtu¤u bu sekiz maddeyi 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 zikreden Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu, buradan itibaren ﬂeyhin meclisinde ve iliﬂkilerindeki edebleri s›ralamaya baﬂlamaktad›r.
Ona göre mürid zahiren ve bat›nen dâima taharet üzere olmaya özen gözen göstermeli; özellikle ﬂeyhin huzurunda abdestsiz olmamal›d›r. Bunu ﬂöyle örnek264
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lendirmektedir: “ﬁeyh-i Ekber, kendi piri ﬁeyh Ebû Medyen’den kuddise s›rruhumâ hikaye ider: Buyurmuﬂlar ki: ‹btidâ hâlimde ﬁeyh’e varmazd›m illâ zahirimi 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 tariklerde ayn› kaynaktan beslenmesi cihetiyle benzer olsa da zamanla kazand›¤› seramonik nitelik itibar›yla ﬂeklî farkl›l›klar gösterebilmektedir. Burada nakledece¤imiz Azîz Mahmud Hüdâyî’nin zikretti¤i huzur edebi bugün seramoni haline gelmiﬂ Mevlevî edebiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ﬂeklen görülen farkl›l›klarla beraber 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 teveccühte iken bir ﬂey söyleyip incitmemeli, ondan sonra halini arz ederken de kendi gördü¤ü (rüya, keﬂf gibi) vak›adan hiçbir ﬂey gizlemeyip üstüne bir ﬂey katarak 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›kartarak oturmamas› ve ﬂeyhin söyledi¤i sözleri içten bir kabulle can kula¤›yla dinleyerek 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 bilinen edebe göre, ﬂeyhin dizini öperek gitmeli, bir iki ad›ml›k mesafeyi geri geri 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›nda 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 namaza durmamal›d›r. Ancak ﬂeyh saf tertibi için iﬂaret ederse ﬂeyhin yan›nda ve birlikte namaza durabilir. Namaz tamamland›ktan sonra yine yerine geçmelidir.
Derviﬂ ﬂeyhin eﬂyalar›n› kullanmamal›; ﬂeyhin seccadesine ayak basmamal›, yerine oturmamal›, ibri¤inden abdest alarak ibri¤i kullanmamal›, ﬂâyet ﬂeyhin asas›n› getirip götüren derviﬂse, asay› ald›¤› ve verdi¤i zaman ﬂeyhin elini öpmeli
ve asay› koydu¤u zaman da temiz yere koymal›d›r.
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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 gitmeyi 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 etmelidir. E¤er derviﬂin kalbini ba¤lamas›nda bir bozukluk yoksa o müﬂkil çözümlenip gö¤sünde inﬂirah (geniﬂleme) meydana gelir.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu der ki; ‘Hâs›l-› kelâm, her halde edebe riâyet idûb ﬂeyhden izinsiz bir iﬂ itmekden yâhûd icâzetsiz bir yere gitmekden hazer 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 maslahat da katmamal›d›r. Ayn› zamanda hizmetin sebebinin ve vechinin aç›klanmas›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 hizmete 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 ihtimam 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 kendi 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 iradesini 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 desteklemektedir: 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›nda bir iﬂtir,’ dedi. ﬁeyh derviﬂin bu söylediklerini iﬂitince ona hay›r duada bulundu 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 sak›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›rruhu eserinin bu yerinde sülûktaki olan müridleri b›rakarak vâs›l olmuﬂ olan
ﬂeyhlere de tavsiyede bulunmaktad›r. Bu tavsiye ayn› zamanda, yukar›daki zikretti¤imiz sat›rlarda anlat›lan, ﬂeyhe karﬂ› uyulmas› gereken edeblerin en önemlisi olan ﬂeyhe sû-i zanla inkâr etmekten sak›n›p her hâl u kârda itikad›n› bozmamas› edebi sebebiyle ehl-i tarikat›n tümüne yap›lan eleﬂtirilere f›rsat vermemeyi önemsemenin gereklili¤ini de göstermektedir. ‹ﬂte bu yüzden ﬂeyhe gelince, ona lay›k olan da ﬂeriat-› ﬂerifeye muhalif olan yasak olan ﬂeylerden ve töhmet 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 mertebelerini tekmîl etmeli ve hem de Allah’›n kullar›n› ister mürid olsun ister olmas›n, sûi 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 büyüklerden 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 vermez,’ buyurmuﬂlard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu bunlar› da Ebû Hamza-i Horasânî’ye isnad etti¤i ﬂu sözlerle takviye etmekte ve Hazret-i Ali rad›yallahu anh’ten bir rivâyeti nakletmektedir. Ebû Hamza-i Horasânî buyururlar ki; ‘Hazret-i Peygamber 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 sallallahu aleyhi ve selem) “Yollar›n tümü, Allah’›n Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in izini sürüp onu örnek alan kimseden baﬂka mahlukat›n hepsine engellenmiﬂtir.”
Azîz, ﬂeyhlere bu nasihatlar› yapt›ktan sonra, ehl-i tarikat taraf›ndan kendisine
yap›labilecek itiraza ve bu sebeple sorulabilecek soruya da cevap vererek ﬂunlar› 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› zikrettikten sonra evliyân›n büyüklerinin bunlar› zay›f olanlar›n halidir diye söylediklerini; kâmil olanlar›n mertebelerin hepsine yerli yerinde riâyet eden kimseler olduklar›n› belirtmektedir.
Bu izahlardan sonra tekrar müridin uymas› gereken edeblere dönen Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise s›rruhu, vücûb kayd›yla derviﬂe halini baﬂkas›na ifﬂa etmekten sak›n›p ﬂeyhin s›rlar›n› korumakta son derece ihtimam göstermesi ge267
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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 ellerini 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 muhalefet etmekle nefis öldürmek idi ki, iddia sahibi müride söyledi¤i sözle yalan sad›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 buradad›r diye göstermedi. Bir zaman sonra o eminlik iddias›nda bulunan müride tarikat 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 görsünler’ dedi. O mürid ﬂeyhe kötü sözlerle söverek yanlar›na geldi, olay yerini gösterdi. 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 yoluyla aç›klamaktad›r. Derviﬂe gerekli olan ﬂeylerden biri de ﬂeyhin kendisine
yapt›¤› ﬂart› ister güç olsun, ister kolay olsun, kabul etmesidir. Çünkü Hakk yolu 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, yolda huzura tamah ederse ulaﬂaca¤› yerden geri kal›r.
Derviﬂ, halk›n kendisine salih bir kimse nazar›yla bakmalar›na ve yine kendisinden 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› tatt›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 prensipleri 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 zâhirin bât›na ink›lâb› umuduyla yukar›daki edeblerde de zikredilen sünnet-i nebeviyyeye 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 cinsinden bir ﬂey giydi¤inde ve mescide veya eve girdi¤inde sa¤ taraf› ile baﬂlamal›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›rruhu, 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 yutulmas›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 halkas›nda ve baﬂka yerde kendi istek ve iradesi ile baﬂ›n› açmay›p daima edebe riâyet 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 atmamal›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 müddetçe hareket etmemesidir. Kendisinden geçmesinin alâmeti ise ne kendisini, ne bulundu¤u toplulu¤u, ne de söylenilen sözü bilmemesidir. Bu ﬂekilde kendinden
geçti¤i zaman hüküm derviﬂe gelen vâride ait olur, hareketi ve bir yerde durmas› kendisinden olmaz. O zamanda ne yaparsa ﬂaﬂ›rmamal›d›r fakat bunun ard›ndan kendine geldi¤inde yine edebe riâyet etmelidir. Kendine geldikten sonra edebe riâyet etmeyene münaf›k demiﬂlerdir. E¤er vecd halinde derviﬂten bir ﬂey düﬂerse ﬂeyhi o düﬂen ﬂeyi al›p söz söyleyenlere vermeli, yoksa teberrük diyerek
aralar›nda taksim etmemelidirler. ﬁâyet derviﬂten de¤il de ﬂeyhten bir ﬂey düﬂerse, 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 ifadeyle, faydas›z sözlerden sak›nmas›d›r, ta ki Allah’› zikretmenin yeri olan dili yak›ﬂmaz (nâsezâ) sözlerle kirlenmiﬂ olmas›n. Çünkü derviﬂ gere¤inden fazla konuﬂmaktan 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 hadisi Gazzâlî’nin ﬂerhiyle aç›klamaktad›r. Hazret-i Peygamber (Tûbâ limen emseke’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 olsun!” buyurmuﬂlard›r. ‹mam Gazzâlî ﬂöyle söylemektedir: ‘ﬁimdi halk bu hadisi 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 evradenî’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›nmak hoﬂ ve güzel bir edebtir. Hatta derviﬂ yan›nda oturan kimse hakk›nda kendisine 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›klar›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 saymad›¤›n› göstermektedir. Ona göre tarîkat erbâb› sâd›klar zümresinde olan zevâtd›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 iﬂittikleri her sözü söylemezler. Zira hadîs-i ﬂerifte ﬂöyle vârid olmuﬂtur: (Hasbu’lmer’i kizben en yuhaddise bikülli mâ semia) “Kiﬂiye, iﬂitti¤i her ﬂeyi söylemesi yalan olarak yeter!”
Erbâb-› tarîkat dedi¤imiz sâd›klar riyazet ve tehzîb-i ahlâk ederler. Azîz kuddise 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›rlar. Kimseye sû-i zan etmeyip hakaretle bakmazlar. Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise 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›rlar. Bir ihtiyaç sahibi onlardan borç istese, o borcu tekrar almamak niyetiyle verirler. Alan kimse borcunu getirse almazlar, e¤er ›srarla almalar› istenirse, al›p
bir fakire vererek kendi mülklerine sokmazlar. Yolda bir ﬂey düﬂürseler ister (para 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›klamaktad›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 kuddise 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 ih271
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tiyaç sahibi oradan geçti¤inde ona ‘al’ diye emretmeli , kendi mülküne katmamal›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 muhayyerdir; isterse al›r, istemezse verir.
O tarikat erbab› olan zatlar arkalar›na da bakmazlar. Gerekirse, bütün uzuvlar›yla birlikte dönerler. ﬁeyh ﬁiblî, bir kiﬂi kendisini arkas›ndan ça¤›rd›¤›nda ona
cevap vermeyerek ‘bunlar arkalar›na bakmazlar ve geriden ça¤›rana cevap vermezler’ 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 ruhuna 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 kuddise s›rruhu onlar›n bu vas›flar›yla ilgili de bir hadis rivâyet edildi¤ini nakletmektedir. 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, mübarek 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 Mahmud 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 bulunduklar› 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›lmas› gereken ﬂeyle bulunduklar› vakitte yapmakta olduklar› ﬂeyle kendilerine keder 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 gördüklerinde de ‘bizim evimiz ayn› bakkal evi olmuﬂ’ diye söylemiﬂlerdir. Yine onlardan biri de kendilerinin verâlar›n› tetkik ve muhasebe zamanlar›ndayken önünde 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 Teâlâ’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 kendisine ‘nerden yersin’ (geçimin nerdendir) diye sorduklar›nda (ve lillâhi hazâinu’ssemâvâti ve’l-‘ardi ve lâkinne’l-munâfikîne lâ yefkahûn) “Göklerin ve yerin hazineleri Allah’›n mülküdür, fakat münaf›klar anlamaz ve bilmezler” âyetini okuyarak cevap vermiﬂtir. Ma’rûf-u Kerhî kuddise s›rruhu bir gün namazda bir imama 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 belirtmektedir: Kula gerekli olan Mevlâ’ya güzelce itaat ve istikametinde do¤ruluktur;
yoksa geçimi tedarik efendi üzerine gereken bir ﬂeydir. Güven ve itimad›nda gerçekten 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 öyleyse, 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 enzelnêhu ve bi’l-Hakk› nezele) “onu Hakk’›n yard›m›yla indirdik, o da Hakk’›n yar273
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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 kuddise s›rruhu, eserini edeblere teﬂvik ve ter¤ib eden ﬂu cümlesiyle tamamlamaktad›r. “Hâs›l-› kelâm, Cemâl-i Hakk’a âﬂ›klar ve sülûkunda sâd›klar, envâ’-› mücâhede ve riyâzet ve âdâb-› tarîkati riâyette tamâm-› dikkat idub nice hâlât-› seniyye 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
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