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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, Cenâb-› Hakk’a samimi olan sad›klar için kaleme ald›¤› 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 hedefi, 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 kendisini bilmesi Hakk’› bilmesi demektir.
Öyleyse insan›n en büyük vazifesi, kendinde görünen ilahi tecellilerin neler oldu¤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 sure, 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 gibi. ﬁu âyetin anlam› da budur: “Hakikat onlara belli oluncaya dek, iﬂaretlerimi305
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zi âfakta ve onlar›n nefislerinde gösterece¤iz” (41/53). Fakat senin kör yani eﬂyay› 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 okumaya 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. Fakat 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 göremez. “‹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 dalg›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 bulman›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, görünüﬂleri fakirdir; yüzleri öyle çok yak›ﬂ›kl› veya konuﬂmalar› zarif de¤ildir; fakat iﬂte 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 kemâle 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¤lanarak 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 kadar bir an noksan olmazlar. Her zaman her yerde mevcutturlar. Ancak bilinmeleri erbâb›na mahsusdur. Halk zühd ve takva ile bunlar› bilmeye çal›ﬂ›r. Bununla beraber, zâhid ve müttakî, tâlipdir. Henüz Hakk’› taleb eder. Onlar matlûbdur.
Hak Taâlâ Hazretleri onlar› taleb eder. Onun için zâhirî sûrette Allah’›n farzlar›ndan ve Hz. Peygamber’in sünnetinden baﬂka, boﬂ vakitlerini Hz. Peygamberin “Tefekkuru sâ‘atin hayrun min ‘ibâdeti elfi senetin” (Bir saat tefekkür, bin sene 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 ticâretun 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 belirtildi¤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 Muhammedi’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) buyurmuﬂtur. 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 olmaz. Çünkü tasavvuf, davay› terk edip ilâhî s›rlar› söylememektir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) “Tasavvuf davay› terk edip, mânâlar› gizlemektir.:” buyurmuﬂtur. 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›rt›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 birisi 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. Öyle 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. Yani 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 dedi¤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›nt›l› vuslat yolunun baﬂ› da, ortas› da, sonu da samimiyet ve mürﬂidinin söylediklerini 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, abdestsizlikten 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 etsen, görmeyi bilmeyenler hayal san›rlar.9
Tevhitle ilgili olarak da Azîz Mahmut Hüdâyî, bunu tevhît lisânî ve tevhît ayânî olarak ikiye ay›r›r. Dil ile tevhit edenlerden birinci grup taklit seviyesinde kalan avam müminler olup, tahkike eriﬂememiﬂlerdir. ‹kinci gruptakiler ise, taklitten 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 “Limeni’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 gayr› görmez.
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