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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.

360

.

Azîz Mahmud Hüdâyî Dîvân-› ‹lâhîyât adl› eserin günümüz bask›s›



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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