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fiöhreti ve tesiri günümüze kadar ulaflan inanç önderleri aras›nda Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin farkl› bir yeri vard›r. Tasavvufî görüfllerini son derece ince ve mü-
dakkik bir bak›fl aç›s›yla flekillendiren O, flöhretlerini olabildi¤ince keskinlefltir-
dikleri vahdet-i vücud söylemlerine borçlu sûfîlerin hayat hikayelerine benzer
bir ömür sürmemifltir. Halk aras›nda  bugün dahi hissedilen nüfûzunu, hemen
bütün mutasavv›flar›n ortak özelli¤i durumundaki etkileyici kiflili¤i ile ya da ta-
savvufun hoflgörü ve sevgiye dayal› dünya görüflü ile aç›klamak yetersiz olur.
Yine Hüdâyî, tahsilini ve fikrî tekâmülünü tamamlad›¤› payitahtta resmi otori-
teyle aras›na tam da olmas› gerekti¤i kadar bir mesafe koymay› baflarabilmifltir.
Hem yönetenler hem de yönetilenler nezdinde böylesine büyük bir sayg›nl›k ka-
zanmas›, hayata ve de¤iflen dünyaya kay›ts›z kalmayan bir tasavvufî anlay›fl be-
nimsemesi ile do¤rudan ilgilidir. Kurucusu oldu¤u Celvetiyye’nin kendisinden
sonraki en ünlü temsilcisi ‹smail Hakk› Bursevî, özellikle Rumeli’deki görevleri
s›ras›nda halkla baz› sürtüflmeler yafl›yorken onun benzer s›k›nt›larla hiçbir gün
muhatap olmamas›, kazand›¤› flöhret ve itibarda yaln›z tarikat prensiplerinin
de¤il kiflili¤inin de önemli bir rolü oldu¤unu göstermektedir. Gerçekten de Hü-
dâyî, cezbeli ve cazibeli mutasavv›flara nazaran çok daha mutedil bir yolda yü-
rümüfltür. Kendisinin silsileten fleyhi olan Hac› Bayrâm-› Velî gibi o da etraf›n-
da genifl bir muhib kitlesi toplam›fl fakat Hac› Bayram’›n saraydan yüzlerce km.
uzakta u¤rad›¤› devlet takibatlar›na o taht›n gölgesinde bile u¤ramam›flt›r. Vah-
det-i vücûd nazariyesini ve Âl-i Abâ sevgisini ehl-i sünnet dairesinden tafl›rma-
maya özen gösteren Hüdâyî, Sünnî anlay›fl›n sembol baz› tarikatlar› gibi bu tav-
r›n› gündelik hayata tafl›mam›flt›r. Hac› Bayram-› Velî’nin çilehane arkadafl›
fieyh Bedreddin’i yazd›klar›nda fliddetle tenkit etmesine ra¤men hayat› boyun-
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ca hiç kimseden güler yüzünü esirgememifltir. Hatta tutarl›, ›l›ml› ve hayat› do¤-
ru okuyan bak›fl aç›s›yla vahdet-i vücûd ve fiia temayülleri belirgin olan Mevle-
vî (fiemsî) ve Melâmî çevrelerde dahi büyük bir hüsn-i kabûl görmüfltür.
fiâir Hüdâyî de fieyh Hüdâyî’nin hayat çizgisini ve k›ymet hükümlerini m›srala-
ra tafl›r. Kimi istisna söyleyifller bir kenara b›rak›l›rsa Hüdâyî Dîvân› tevhîd, is-
timdâd ve duâ etraf›nda örülmüfl manzûmelerden kuruludur. ‹lâhî formunda,
samîmî ve sade bir dille söylenmifl fliirler adeta bestelenmek ve ezberlenmek
üzere tasarlanm›fl gibidir. Tasavvuf mûsikîsine özgü usullerle tegannî edilecek
manzûmeler yazmak gelene¤in yayg›n bir e¤ilimi olmakla birlikte flahsiyeti ve
kabiliyeti ile bunu en iyi flekilde baflaran mutasavv›flardan birisi flüphesiz ki
Azîz Mahmud Hüdâyî’dir. Denebilir ki o, Yunus takipçileri aras›nda özgün bir
edebî kiflili¤e sahip flairlerin önde gelenlerindendir. ‹lâhî aflk›n ve lirizmin do-
ru¤a ç›kt›¤› nakarat bölümlerinde tasavvufî fliir gelene¤inin klifleleflmifl kulla-
n›mlar›n› maharetle kullanan Hüdâyî, kimi zaman da gelene¤i flekillendirmek
istercesine kabiliyetini özgür b›rak›r:

Hudâyâ cümle-i âlem 
Sana afl›k seni özler

Melek cinn ü benî Âdem
Sana afl›k seni özler

Zemîn olmufl yolunda hâk
Eder deryâ yakalar çâk

Dün ü gün raks eder eflâk
Sana afl›k seni özler (Divan1)

Divan’›n büyük bir bölümünü yukar›da çizdi¤imiz çerçevedeki fliirler oluflturur.
Tasavvufî fliir gelene¤i üslubunun ortak ve köklü tav›rlar›ndan biri olan tebli¤
ise Hüdâyî fliirinin dördüncü büyük mihveridir. Husûsen Hakk’a seslenen tev-
hid, istimdad ve duâ ilâhîlerinden farkl› olarak bu fliirler, Hakk’› bilmek ve bul-
makla mükellef olan halka hitap eder. Halkla kurdu¤u düzeyli ve s›cak iliflkile-
ri ile büyük bir nüfuz kazanan Hüdâyî’nin hayat tarz› ve tebli¤ üslûbu öncelik-
le bu manzûmelerde aranmal›d›r. Bir baflka ifadeyle ilk gruptaki fliirler Hüdâ-
yî’nin uzletteki samimiyet ve cezbesini, ikinci gruptakiler ise cemiyet içindeki
tarz›n› ve cazibesini yans›t›r. Tebli¤ fliirlerinin tamam› halk›n nefsini bilmesi
üzerine kuruludur ve nefsi bilmenin ilk flart› bekâ ile fenâ aras›ndaki ayr›m› sa¤-
l›kl› yapabilmektir. Tasavvufî fliirimizin hemen bütün temsilcileri gibi Hüdâyî
de her f›rsatta dünyan›n fanili¤ini vurgular. Ona aldanman›n insan› nas›l musi-
betlere düçar edece¤ine dikkat çeker. Derviflli¤in dünyaya hak etti¤i kadar de¤er
vermekle bafllad›¤›n›, aksi takdirde emanete h›yanet edilmifl olaca¤›n› vs. söyler:

Yalanc› dünyaya aldanma yâ hû
Bu dernek da¤›l›r divan e¤lenmez

‹ki kap›l› bir vîrânedir bu
Bunda konan göçer mihmân e¤lenmez



Bakma bunun karas›na a¤›na
Gönül verme bostan›na ba¤›na
Benzer hemân o¤lan oyunca¤›na
Bunda akl› olan insân e¤lenmez (Divan 67)

***

Nefse uyup râh-› Hakdan taflra ç›kmak yol mudur
Kibr ü ucb ile ad›n dervîfl takmak yol mudur
Matlab›n a‘lâ iken ednâya akmak yol mudur
Yâr-› bâki var iken a¤yâra bakmak yol mudur (Divan 58)

***

Sak›n emânete etme h›yânet 
Bir gün ›ss›na tapfl›rsan gerekdir

Bâki de¤il bunda be¤im ikâmet
Bir âleme dahi varsan gerekdir

Nice bir gafletden uyanmayas›n
Dergâh-› Hakk’a varam sanmayas›n

Bir ifl et kim sonra utanmayas›n
Ne ifllersen varup görsen gerekdir (Divan 59)

Bu dörtlükler de toplum içerisindeki Hüdâyî tan›mak, cemiyetten büyük bir te-
veccüh ve hüsn-i kabul gören dünya görüflünü anlamak için yeterli de¤ildir.
Okudu¤umuz bu örnekler Divan›’n›n büyük bir bölümünü yans›tmaktad›r ve ta-
mam›, toplumun örnek edindi¤i bu büyük mutasavv›f›n postniflin edas› ve va-
kar›yla söyledi¤i dizelerden oluflmaktad›r. Bir baflka ifadeyle ya manaya dönük-
tür ya da manaya davet etmektedir. 
Hüdâyî’nin ak›p giden gündelik hayata dair kanaatleri ise k›smen k›talar›nda ve
daha çok müfretlerinde gizlidir. Tasavvuf’u bir yaflam biçimi olarak benimseyen
ve benimsenmesi için çal›flan Azîz Mahmud Hüdâyî, dünyay› fani ve dünyayla
alakal› her fleyi mâlâyânî kabul eden bir gelene¤in mensubudur. Mensubu oldu-
¤u bu gelene¤i haleldar etmeden dünyevî meseleler hakk›nda yorum yapabil-
mek için de kimi divan flairlerinin benimsedi¤i yolu tercih eder: Hikmet! Nite-
kim mesle¤iyle de örtüflen bu tav›r, Klasik Türk fliiri poetikas›n›n en ifllek ‹lâhî
referanslar›ndan biridir.  
Müfret flairi Hüdâyî 1700’lü y›llarda Üsküdar sokaklar›n› dolduran binlerce Os-
manl›’dan biridir. Halk›n nabz›n› tutar, gördü¤ü aksakl›klara de¤inir. Bilge bir
edayla ve sokaklar›n anlayaca¤› üslupla konuflur. Toplumsal çözülmenin flehri
yaflanmaz k›l›fl› bugüne özgü bir vak›a de¤ildir. Hüdâyî de dîni ve tasavvufu su-
iistimal edenlerin ‹stanbul’u karanl›klar içerisinde b›rakt›¤›ndan flikâyet etmek-
tedir: 

fiehr-i ‹stanbul flerr ü fitneden hâlî de¤il
Zühd ü takvâ vü ibâdet herkesin hâli de¤il (Divan 194, M.115)

396

.



Uyan gafletden ey gâfil nedir bu nevm-i gafletler
fiu zulmânî Sitanbul’a neden böyle muhabbetler (Divan 192, M. 82)

Gâh art›k sarayda ve sokakta nüfuzunu art›ran kad›nlar›n fitnelerinden, gâh ka-
d›nlar kadar dirâyet gösteremeyen erkeklerden dem vurur:

Bu meseldir söylenir halk›n dilinde dâimâ
Dinleme avrat sözünü umma avratdan vefâ(Divan 189, M.45)

Ne zenler var ki ma‘nâda ol erdir
Ne erler var ki avratdan bed-terdir (Divan 198, M.181)

Çok de¤il bir as›r önce sadaka tafllar›ndaki alt›nlar›n bile aylarca bekledi¤i Os-
manl› toplumunda art›k kefil olunacak güvenilir insan bulmak neredeyse im-
kans›z hale gelmifltir:

Bulmak istersen e¤er kadr-i cemîl
Ne vasî ol ne vekîl ol ne kefîl (Divan 188, M. 24)

Yavafl yavafl kendini hissettirmeye bafllayan adaletsiz gelir da¤›l›m› ve yoksulun
her ortamdaki mazlumiyeti onu kara mizah yapmaya dahi götürür:

Sana bir ma‘nî diyem ey ehl-i rây
E¤ri yohsuldur cihânda do¤ru bây (Divan 199, M. 198)

‹nsanlar›n “ben”lik davas›na düflmelerinden ve yapt›klar› iyiliklere karfl›l›k bek-
lemelerinden her duyarl› Osmanl› ayd›n› gibi Hüdâyî de flikâyetçidir:

Benim diyen kat› ahmak kiflidir
Ki zîrâ ben demek fleytan iflidir (Divan 188, M. 27)

‹yili¤i et suya at bilmezse ger bal›k an›
Bilir ey dil alîm ü dânâ olan Hâlik an› (Divan 188, M. 28)

Özellikle deniz yoluyla seyahat eden bulafl›c› hastal›klar, toplum içinde gittikçe
artan sa¤l›k problemleri ve bütün bunlara karfl›n halk›n umars›zl›¤› onu bir hay-
li rahats›z eder. Sa¤l›kl› iken k›ymetini bilmeyen halk›n, kurbanlar›na flehadet
vaat edilen humma ve  veba gibi bulafl›c› hastal›klara sövmesine dayanamaz:

Devlet ü dünyâ içün çekdin ta‘ablar er ve geç
Bari s›hhat ni‘metinin kadrini bildin mi hiç (Divan 190, M.57)

Sak›n fletm etme hummâ zahmetine
Ki mahmûmun sebebdir rahmetine (Divan 196, M. 157)

Her fleye ra¤men hayat devam etmektedir. Üzerine gün do¤an herkes gibi Hüdâ-
yî’nin de arzular› ve hazlar› vard›r. Bahar Üsküdar’› kucaklay›p da sineleri flevk-
le doldurdu¤unda Hüdâyî’nin gönlü de kanatlan›r. Kendisini bütün renk ve
cümbüflüyle yaflanas› bir bahçe olan hayat›n kollar›na b›rak›verir. Kimi müfret-
lerde büyük sûfîyi, günün tad›n› ç›karan bir rintten ay›rmak güçleflir. ‹nsanca
yaflaman›n yolu gam ve kederi umursamamakt›r :

Mâzîye k›lma te’essüf yeme müstakbel gam›n
Hâlini hofl gör ki ömrün hâs›l› imrûzdur (Divan 188, M. 15)
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Cihânda âdem olanda gam olmaz
An›nçün pür-gam olan âdem olmaz (Divan 193, M. 95)

Böyle anlarda sûfiyâne temkin ve vakar ipini bir süreli¤ine de olsa b›rak›p flâirâ-
neli¤i mahmuzlar. Gönlünü sevdi¤ine kapt›ran toy bir âfl›k kadar heyecanl›d›r:

Alaldan gönlüm ol flûh-› cihân›m
Gönülsüz durur oldu tende cân›m (Divan 198, M. 176)

Mürflid-i kâmil ciddiyetinden s›yr›l›p âdeta tebdil-i k›yâfetle aflk iklimini ad›m-
lad›¤› bu müfretler, flâirlik iddiâs›ndaki her fâniyi k›skand›racak kadar lirik ve
samîmîdir. ‹ddiâ ve tevâzû aras›ndaki ince çizgiyi bir ç›rp›da aflan flu m›sralar,
âfl›k Hüdâyî’nin coflkunlu¤una da en büyük delildirler:

Cefâdan yüz çevirmez derd-i gamdan lezzet alm›fld›r
Benim dîvâne gönlüm çok belâdan arta kalm›fld›r (Divan 198, M. 187)

Bülbüle cevr ü cefâ etme gülüm
Aya¤›yla gelene olmaz ölüm

(Divan 194, M. 118)

Vuslat düflman› zahidlere karfl› saf tutan serdengeçti âfl›klar aras›nda o da vard›r.
Hatta Üsküdar’dan yükselen ses 17. as›r afl›klar› aras›ndaki en keskin ve en pervas›z
ç›¤l›klardan biridir. En fluh divan flairlerinin beyitlerinde bile bir araya gelmeyen vi-
sâl, zevk, cimâ‘, lezzet, ‘innîn sözleri Hüdâyî’nin müfredinde bir araya gelirler:

Visâlin zevkini cânâ ne bilsin zâhid-i miskîn
Efendi kande fehm eyler cimâ‘›n lezzetin ‘innîn

(Divan 187, M. 13)    

Netice itibariyle Hüdâyî’nin 200’ü bulan müfretlerinde söyledikleri bunlarla s›n›r-
l› de¤ildir. Eski mesle¤i kad›l›k ve kad›lar hakk›ndaki elefltirilerini (bkz. Divan 191,
M. 67, 68) veya fliir anlay›fl›n› aç›klad›¤› görüfllerini (bkz. Divan 198, M. 188) de
müfretler arac›l›¤›yla dile getirir. Anlafl›lan küçük ama etkili bir naz›m flekli olan
müfret, Hüdâyî’nin fliir dünyas›nda maddi hayata aç›lan bir pencere hükmündedir.
Bu manzum parçalar hesaba kat›lmadan onun sûfî, edebî ve beflerî kiflili¤i üzerine
söylenecek ve yaz›lacak sözler her zaman eksik kalacakt›r. Hüdâyî‘nin müfretleri
bir yandan bize flairinin dünya görüflünü verirken bir yandan da kendi ifadesiyle
“gelmek ve gitmek aras›ndaki” k›sa ömür sürecini bilgece idrak ettirmektedir:

GELMEN‹N B‹R G‹TMES‹ VAR EY HÜMÂM
G‹TD‹ GELMEK KALDI G‹TMEK VESSELÂM...

D‹PNOTLAR

1B‹ldiri boyunca al›nt›lanan fliirlerin sayfa numaralar› Hüdâyî Divan›’n›n flu neflrine aittir: 
Zîver Tezeren, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâî Divan› II, ‹stanbul 1985.
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