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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 zaman diliminde vücuda getirilen edebî eserler, baz› dil ve ﬂekil özelliklerine göre “divan edebiyat›” ve “halk edebiyat›” gibi iki ana baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r. Hem divan edebiyat› hem de halk edebiyat›na dahil edilebilecek ürünleriyle tekke edebiyat›, ‹slâmî Türk Edebiyat› içinde, gerek nitelik ve gerekse miktar
olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Azîz Mahmud Hüdâyî de, tekke edebiyat›n›n on yedinci yüzy›ldaki en güçlü temsilcilerinden biridir. ﬁairin bildiri konumuz 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 Müslüman Türk tarikat› da, ad›n› Ahmed Yesevî’den alan Yesevîlik’tir. Daha sonra, gerek Orta Asya’da gerekse Anadolu ve Balkanlar’da kurulan tarikatlar, Ahmed Yesevî’den veya Yesevîlikten etkilenmiﬂlerdir. Bu etki, baz› tarikatlarda az; ancak
Nakﬂibendîlik ve Bektaﬂîlik gibi iki büyük tarikatta biraz daha fazlad›r. ‹lk olmas› ve tarikatlar üzerinde az veya çok etkisi bulunmas› dolay›s›yla, tekke edebiyat›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›kmamakta ve konuya Yesevî’nin görüﬂleri ile baﬂlamakta fayda görmekteyiz.
Tarikat ehli olman›n ve manevî mesafeleri kat edebilmenin temel ﬂart›, ben duygusundan 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 (velîle383
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rin) ortaya ç›kt›¤›n› söyler. Yunus Emre’nin “benden içerü ben”i, kendi ben duygusunu 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 durumunda, iman ve ‹slâm kuvvetini kaybedecektir.2 ‹man›n aﬂk ile birleﬂtirilmiﬂ olmas›, 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 ﬂeklindeki 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¤ hamuru yak›p piﬂirmesi; ancak ekmek haline getirmesi gibi, insan› haml›ktan kurtar›p olgunlaﬂt›r›r. Olgunlaﬂan kiﬂi, âﬂ›kt›r. Türlü zorluklara gönüllü olarak katlanan ve bu zorluklar›n üstesinden gelip olgunlaﬂan âﬂ›¤a, Allah, dîdâr›n› (göstermeyi) 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 bulunan yedi cehennem bile korkar ve kaçar. Âﬂ›klar›n bir âh›na bile katlanamayan, 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 bolma 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 gitmeye 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 yerine 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 olmad›¤› 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, daha ilk beyitte hakikat veya hidâyet yolunun aﬂk taraf›ndan ayd›nlat›ld›¤›n› be385
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lirtir. ‹nsanlar›n yönlerini tayin etmek için bakt›klar› y›ld›z› da, aﬂk›n benzetileni 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›ndaki 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 Efendi’nin16 birer gazeli ve Yunus Emre’nin de bir ilahîsi bulunmaktad›r.17
Böylece, ‹slâmî Türk Edebiyat›’ndaki aﬂk tasavvurunu ana hatlar›yla özetledikten sonra, konuyla ilgili kanaatlerini ve bu kanaatlerini derli toplu bir ﬂekilde ortaya koydu¤u “aﬂk” redifli ﬂiirlerini incelemeye baﬂlayabiliriz.
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre Allah, cihan› yarat›p insana bedenini ba¤›ﬂlad›ktan sonra, bu bedeni aﬂk ile ihya etmiﬂ, yani canland›rm›ﬂt›r. Burada dikkatimizi çeken husus, ayn› zamanda ﬂer’î bir görevi de bulunan Hüdâyî’nin, aﬂk› dirilik, yani can olarak telakki etmesidir. Dolay›s›yla, aﬂks›z beden ceset olarak görülmektedir. 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. Allah’›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 “tâlibin 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’› kavrayamayaca¤›, Hakk’› kavraman›n akla s›¤mayaca¤› kanaatindedir. ﬁair, akl›n aczini ﬂöyle ifade etmektedir:
‹ster seni cân bülbülü
Lâkin eriﬂmez akl eli21
Aﬂk-ak›l münakaﬂas›nda veya mücadelesinde aﬂk taraftar› oldu¤unu böylece beyan eden Hüdâyî’nin “aﬂk” redifli iki ﬂiiri bulunmaktad›r. Bu ﬂiirlerden birini
özetlemeye, ikincisini tahlil etmeye çal›ﬂaca¤›z. Zaten, özetleyece¤imiz ilk ﬂiir386
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de geçen pek çok unsur, tahlil etmeye çal›ﬂaca¤›m›z ikinci ﬂiirde de geçmektedir. Özetleyece¤imiz ﬂiirin ilk ve son beyitleri ﬂu ﬂekildedir (Mahir ‹z’in Tasavvuf 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 dairesinden 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 mahfî”den zuhura geldi¤ini belirtmektedir. Üçüncü beyitte, aﬂk bir kadehe veya ﬂaraba benzetilmekte ve ezel meclisinde bu kadehten nûﬂ edenlerin mahﬂer gününe 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 zikredilmekte; “bülbülün bütün feryad›n›n gül için oldu¤u” ifade edilmektedir. Alt›nc› beyitte, 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 beyitte de Hüdâyî, kendisine seslenmekte ve “aﬂk› hakikat Kâf’›n›n doru¤undaki anka” olarak nitelendirmekte; bundan dolay› da her meges (sinek)in aﬂk›n hallerinden anlayamayaca¤›n› ileri sürmektedir... K›saca söylemek istersek, ﬂair bu
ﬂiirinde aﬂk›, tabiî ki ilahî aﬂk› yüceltmekte ve onun herkes taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› vurgulamaktad›r, diyebiliriz.
Hüdâyî’nin aﬂk ve ak›l hakk›ndaki kanaatlerini ve müstakil olarak aﬂk konusunu iﬂleyen 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 çeksin.”
Bu beyitte Hüdâyî, Allah’a ulaﬂman›n ancak aﬂk ile mümkün olabilece¤ini ifade etmektedir. Beyitte geçen aﬂk ve özellikle urve “kulp” kelimelerinden “testi” veya “ﬂarap” 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 etmenin ilk ﬂart› olan maddî varl›ktan s›yr›lman›n aﬂk ile mümkün olaca¤›n› söylemektedir. 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 bunu 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 can› 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 kalamayaca¤›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 ufku 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 istemiﬂ ve bu iste¤i de kabul edilmiﬂtir. Kendisine aﬂk eriﬂen âﬂ›¤›n vâveylas› da bütün cihan› kaplam›ﬂt›r. Bu beyitte de bir mürﬂide ba¤lanman›n gereklili¤i ve aﬂk›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›, yani 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 bilinmek 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 aﬂkta bulurlar. Her ﬂey, gelip geçicidir; ebedî olan, sadece Allah’t›r. Geçici varl›klara 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 edilmiﬂtir.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, burada meleklerin ve feleklerin de yine aﬂk sayesinde canl› kald›klar›n› söylemektedir. Melekler ölümsüzdür. ﬁair, bunu aﬂk ile izah etmektedir. Feleklerin devretmesi de, onlar›n canl›l›¤›n›n alametidir. Son iki m›srada da aﬂk yine ﬂaraba benzetilmiﬂtir. Aﬂk ﬂarab›n› bir kez içen, yani mürﬂidinden himmet alan, tarikat ehli olan kiﬂinin mahﬂer gününe kadar ay›lmamas›, aﬂk yolundan ayr›lmamas› istenmektedir. 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›rakmamakt›r. Pervaneye bak ve aﬂk›n en hafifinin, yani baﬂlang›c›n›n can› terk etmek 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›rakmamal›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 geçerlidir. 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›nda 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, öyle 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 gazelinde 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 olmalar›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 bahsetmektedir. Sebebi de, aﬂk›n cihandan binlerce kez daha büyük veya geniﬂ olmas›d›r. Aﬂk›n bu geniﬂli¤i, genellikle “feza” teﬂbihiyle anlat›lmaya çal›ﬂ›l›r. Büyük, küçü¤ün içine saklanamaz, gizlenemez. ﬁair, cihan›n bir zerre bile olmad›¤›n› söylemekle, dünyan›n âﬂ›klar kat›ndaki de¤ersizli¤ini de ifade etmiﬂ olmaktad›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 ﬂeyi reddetme hususunda aﬂk müftüsü fetva verir.”
Beyitte geçen “fena” ve “beka”, tasavvufî metinlerde en s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z iki terimdir. “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›yr›l›p ç›kmas› fenâ, Allah’›n s›fat ve vas›flar›yla süslenmesi bekâd›r... ‹nsan›n fenâ halinde oldu¤unu da bilmemesi ‘fenâ ender fenâ’d›r.”29 Hüdâyî, bekay› bulman›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 gönlünde hem Allah’›n sevgisi hem de dünya sevgisi bir arada bulunamaz. Matlubu Allah olan âﬂ›k, gönlünü dünya sevgisinden, ba¤›ndan ar›nd›rmak zorundad›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 -belki- 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 kesilmesinin 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 oldu¤unu, ﬂeriatla ilgili bir mevki olan müftüye veya kad›ya onaylatm›ﬂ olmas›, tesadüfle izah edilemez.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Hüdâyî’nin aﬂk anlay›ﬂ›n›n kendisinden önceki mutasavv›f ﬂairlerden farkl› de¤ildir. ﬁair, uzun süre vâizlik de yapm›ﬂt›r; yani her
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an halkla beraber olmuﬂ ve insanlara bir ﬂeyler anlatman›n zorluklar›n› ve yollar›n› tan›m›ﬂt›r. Hüdâyî’nin di¤er mutasavv›f ﬂairlerden bir fark› da, bu yönüdür. Buna ilave olarak kurucusu oldu¤u tarikatta da, belli bir olgunlu¤a eriﬂtikten 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 olmaya, 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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