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Giriﬂ
Görmedi¤imiz bir yer, görmedi¤imiz bir yap› veya görmedi¤imiz bir ﬂah›s hakk›nda fikir yürütebilmemiz; hayal kurabilmemiz ve tasavvurda bulunabilmemiz
için söz konusu olan mekân, bina veya kiﬂi hakk›nda bilgilere, ya da bunlar›n
resimlerine ihtiyac›m›z vard›r. Ancak bu ﬂekilde bunlar› tan›mam›z ve tan›tmam›z mümkün olacakt›r.
‹nsanl›k için gönderilmiﬂ son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.), resmi olmayan bir ﬂahsiyet oldu¤u için onu göremeyen kimselerin onun hakk›ndaki bilgileri, Kur’an’a, özellikle ﬂemâil ve hilye ile ilgili, hadislere ve siyer kitaplar›na
dayanmaktad›r. Dinî ilimler noktas›nda yeterli birikime sahip olamayan geniﬂ
halk kitlelerinin Peygamberimiz ile ilgili bilgileri ise, daha çok, yukar›da say›lan
kaynaklardan faydalan›larak yaz›lan mevlid, hilye-i nebî, Muhammediye gibi
edebî metinlerle, na’t ve ilâhî türünde yaz›lm›ﬂ ﬂiirlerden beslenmektedir.
Geniﬂ halk kitlelerinin dinî bilgilenmesinde, dinî yaﬂay›ﬂ›nda etkili olan ve büyük ço¤unlu¤u tasavvufî kimli¤e sahip ﬂairlerimizce söylenen ve yaz›lan dinî-edebî metinlerin en önemlilerinden biri de mutasavv›f ﬂairlerimizin divanlar›d›r. Orta Asya’da
Hoca Ahmed Yesevî ile baﬂlayan ve Anadolu’da Mevlânâ, Yunus Emre, Hac› Bayram,
Eﬂrefo¤lu Rumî, Akﬂemseddin vb. ile devam eden Türk Tasavvuf Edebiyat›, insan›m›z›n ‹slâm anlay›ﬂ› ve Hz. Muhammed tasavvurunda etkin bir rol üstlenmiﬂtir.
Bu gelene¤e ba¤l› olarak bir divan oluﬂturacak kadar ﬂiir söylemiﬂ mutasavv›f ﬂairlerimizden birisi de Azîz Mahmud Hüdâyî ( 950-1038/1543-1628)1’dir. Son
as›r mutasavv›f edebiyatç›lar›ndan olan Tahirü’l-Mevlevî’nin,
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“Tasavvuf zevkiyle söylerdi ﬂi‘ri
O zevkin sevkiyle yazard› nesri
Naz›mda ölçüsü aruzla hece
Divan› mânaca oldukça yüce”2
beyitlerinde “mânaca yüce” olarak niteledi¤i Hüdâyî Divân’›nda yer alan ve bir
ço¤u bestelenmiﬂ olan na’t ve ilâhî türündeki ﬂiirleri, yaklaﬂ›k dört as›rdan beri,
halk›m›z›n Ehl-i Sünnet çizgisindeki ‹slâm anlay›ﬂ› üzerinde etkili olmaya devam etmektedir.
Biz bu tebli¤imizle, Üsküdar’›n manevî mimarlar›ndan olan büyük mutasavv›f
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Divân’›ndan hareketle onun Hz. Peygamber’i nas›l tarif ve tavsif etti¤ini, bizler için nas›l bir resim çizdi¤ini ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z. Hüdâyî Divân’›n›n kütüphanelerimizde çok say›da yazma nüshas› mevcuttur3. Ayr›ca Osmanl› harfleriyle iki4 ve yeni alfabemizle de üç5 defa bas›lm›ﬂt›r. Fevziye Abdullah Tansel6 taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ makalede ise onun ﬂiirlerinden örneklere yer verilmiﬂtir. Biz tebli¤imizde, bu yay›nlar içinde en kapsaml›s› olmas› ve di¤er yazma ve matbu nüshalardan da faydalan›lmas› nedeniyle
Ziver Tezeren’in çal›ﬂmas›n› esas ald›k.
Azîz Mahmud Hüdâyî, ﬂiirlerinde, bütün mutasavv›f ﬂairlerde oldu¤u gibi, didaktik bir üslup kullanarak dinî-tasavvufî ilkeleri baﬂta müritleri olmak üzere
bütün insanlara ö¤retmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Hüdâyî’nin ﬂiirlerinde iﬂledi¤i a¤›rl›kl›
tema tevhiddir. Hz. Muhammed de, onun en önemli ilhâm kaynaklar›ndan biridir. O, ﬂiirlerinde Hz. Muhammed’in hem beﬂerî yönünü, ahlâk›n›, sahip oldu¤u üstün meziyetleri ele alm›ﬂ; hem de onun peygamberlik yönüne vurgu yaparak sünnetine uyman›n önemini vurgulam›ﬂt›r.
Hüdâyî Divân’›nda yer alan ﬂiir ve ilâhîlerden on üç tanesi Hz. Muhammedle ilgilidir. Ziver Tezeren, bunlardan beﬂ tanesini na’tlar; dört tanesini ise ilâhîler
içinde kaydetmiﬂtir. ‹lâhîler içinde zikredilen ﬂiirlerden üç tanesi ise Hz. Muhammed’in do¤um y›ldönümleri vesilesiyle yaz›lm›ﬂt›r. Kalan dört ﬂiirden ikisi
k›ta ve di¤er ikisi ise rubâîdir. Na’tlar›n matla beyitleri ﬂöyledir:
“Kudûmun rahmet-i zevk-i safâd›r yâ Resûla’llâh
Zuhûrun derd-i uﬂﬂâka devâd›r yâ Resûla’llâh” s. 23.
“Ey Resûl-i Mustafâ vü Müctebâ
V’ey Hâbîb-i Murtazâ vü Muktedâ” s. 23.
“Sadr-› cemi‘ mürselîn Sensin yâ Resûla’llâh
Bedr-i eflâk-i yakîn Sensin yâ Habîba’llâh” s. 24.
“Eyâ rehnümâ-y› gürûh-› kirâm
‘Aleyke’s-salâtü aleyke’s-selâm” s. 24.
“Elâ ey gevher-i kân-› risâlet
Sana bin bin salât ile tahiyyet” s. 25.
Biz Divân’da yapt›¤›m›z taramalar neticesinde hem yukar›da zikretti¤imiz ﬂiirlerde, hem de baﬂka ﬂiirlerde Hz. Muhammedle ilgili olarak elde etti¤imiz bilgileri aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda de¤erlendirmeyi uygun gördük7.
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1. Hz. Muhammed’in Beﬂerî Yönü:
a. ‹simleri:
Her insan›n bir ismi vard›r. ‹nsanlar›n tan›nmas›nda ve hemcinslerinden ayr›lmas›nda isim önemli bir faktördür. Hz. Muhammed’in isimlerine esmâ-i nebî
denir. Tarikatlar›n evrâd denilen dua kitaplar›nda, Allah’›n Esmâ-i Hüsnâ’s› gibi, Hz. Peygamberin esmâ-i nebisi de okunur. Onun isimlerinden en meﬂhurlar› Muhammed, Mustafa, Ahmed ve Mahmuddur. Hüdâyî, Divân’›nda Peygamberimizin en meﬂhur isimlerini “Ahmed”, “Muhammed”, “Mustafâ”, “Muhammed
Mustafâ”, “Muhammedü’l-Mustafâ”, “Mustafâ Muhtar” ﬂekillerinde kullanm›ﬂt›r.
“Kani âdem kani Havvâ
Kani Muhammed Mustafâ
Bu fânîden uman vefâ
Aç gözün gafletten uyan” s.118.
“Kiminin derdine dermân edersin
Kimine âteﬂi gülzâr edersin
Kimini Mustafâ Muhtâr edersin
Senindir kul Senindir hükm Efendi” s.154.
Hüdâyî ayr›ca “Müctebâ”, “Murtazâ” ve “Muktedâ” isimlerini de zikretmiﬂtir:
“Ey Resûl-i Mustafâ vü Müctebâ
V’ey Hâbîb-i Murtazâ vü Muktedâ” s. 23.

b. En Güzel Ahlâka Sahip :
Hz. Muhammed’in ahlâk› Allah taraf›ndan övülmüﬂ ve onun ahlâk›n›n manevî
yüceli¤i “Sen büyük bir ahlâk üzerindesin”8 âyetiyle ifade edilmiﬂtir. Hz. Peygamber de “Ben yüce ahlâk› tamamlamak için gönderildim.”9 buyurmuﬂtur. Hüdâyî, onun bu yönünü “Sâhib-i hulk-› hasen/Güzel ahlâk sahibi” ifadesini kullanarak ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
“Gelsin ﬂefâat isteyen
Bulsun safâ an› seven
Ol sâhib-i hulk-i hasen
Do¤du¤u ay geldi yine” s.126.

c. En Sevgili :
Hz. Muhammed, kendisine inananlar taraf›ndan, en çok sevilen insand›r. Bu
sevginin boyutu, ashabtan bir çok kiﬂi taraf›ndan dile getirildi¤i bilinen “Fidâke
ebî ve ümmî Yâ Rasûla’llah/Anam babam sana fedâ olsun” sözünde ortaya ç›kmaktad›r. O, ayn› zamanda Allah’›n da en çok sevdi¤i insand›r. Hüdâyî, onun
bu yönünü “habîb/sevgili”, “habîbu’llâh/Allah’›n sevgilisi”, “Hakk’›n habî440
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bi/Hakk’›n sevgilisi”, “habîb-i Medenî/Medine’nin sevgilisi” “mahbûb-›
Hak/Hakk’›n sevgilisi” “habib-i Hudâ” ifadeleriyle aç›klam›ﬂt›r.
“Habîb-i Hudâ’s›n sivâdan ne gam
Güneﬂden sak›nsa aceb mi gamam” s. 24.
ﬁu rubâî ondaki peygamber sevgisinin derecesini göstermektedir. Buna göre o,
Medine’nin sevgilisi olan Hz. Peygamber’in sevgisi kimde yerleﬂirse, onun gözünün dünya süslerini görmeyece¤ini ve bidatlar› terk ederek sünnet yolunu takiple Hakk’a ibadet yolunda bütün varl›¤›n› harcayaca¤›n› anlatmaktad›r:
“Gâlib olsa kiﬂide hubb-› Habîb-i Medenî
Zerrece gelmez ona zînet-i dünyâ-y› denî
Terk edib bid’at› râh-› sünene sâlik olur
Bezl eder Hakk’a ibâdet yoluna cân u teni” s. 182.
Hüdâyî, Hz. Peygamberin do¤um y›ldönümü dolay›s›yla yazd›¤› bir ﬂiirinde ise
onu sevmenin isteklere kavuﬂmak hususunda zafere vesile olaca¤›n› ﬂöyle dile
getirmiﬂtir:
“Ân› Hüdâyî kim sever
Matlûba bulmuﬂtur zafer
Fahr-i cihân hayrü’l-beﬂer
Do¤du¤u ay geldi yine” s.126.

d. En Hay›rl›:
Hz. Muhammed, bütün yarat›lm›ﬂlar›n en hay›rl›s› yani hayru’l-enâmd›r. Onun
geliﬂiyle s›radan insanlar (âm) da, seçkin olanlar (hâs) da ﬂeref bulmuﬂtur:
“Geldi çün hayrü’l-enâm
Oldu müﬂerref hâs u âm
Hakk’dan ana bin bin selâm
Mâh-› mübârekdir gelen” s.107.
O, Hz. Âdem’den beri gelen ve gelecek olan insanlar›n en hay›rl›s› yani hayru’lbeﬂerdir.
“Fahr-i cihân hayrü’l-beﬂer
Do¤du¤u ay geldi yine” s.126.

e. En Övünülen:
Hz. Muhammed, varl›¤› ile bütün yarat›lanlar›n ﬂeref buldu¤u ve övündü¤ü bir
insand›r. Hüdâyî, Divân’›nda onun bu yönünü “fahr-i cihân/dünyan›n övüncü”,
“fahr-i âlem/kâinât›n övüncü” “fahr-› rusûl, fahr-i enbiyâ/peygamberlerin övüncü” ve “fahr-i risâlet/peygamberlik müessesesinin övüncü” ifadeleriyle dile getirmiﬂtir.
“Mâ-sivâya meyli dilden yuyuben
Fahr-i âlem Mustâfâ’ya uyuben
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‘Kâbe kavseyn’ ma’nâs›nda duyuben
Aceb s›rr-› ‘ev ednâ’ya erem mi” s. 158.

f. En De¤erli:
Hz. Muhammed, dünyâ ve âhiretin en de¤erli varl›¤›d›r. O iki cihân›n sultan›d›r; sultân-› kevneyn’dir.
“Sultân-› kevneyn do¤du¤u
Mâh-› mübârekdir gelen
‘Âlem münevver oldu¤u
Ol mevlid ay›d›r gelen” s. 107.
O, karanl›klar› ayd›nlatan bir ay/bedr-i dücâ; sabah vakti do¤up dünyay› ayd›nlatan güneﬂ/ﬂems-i duhâ’d›r ve Allah’›n gül bahçesinin gülü/verd-i gülistân-› Hudâ’d›r.
“Bedr-i dücâ ﬂems-i duhâ
Verd-i gülistân-› Hudâ
Hakk’›n Habîbi Mustafâ
Do¤du¤u ay geldi yine” s. 126.

2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü:
a. Resûl-Nebi ve Son Peygamber
Kelime-i ﬂehâdet ve kelime-i tevhit’te Hz. Muhammed’in Allah’›n elçisi oldu¤una ﬂahitlikte bulunuyoruz. ‹slâm inanc›na göre o, Hz. Âdemle baﬂlayan peygamberlik zincirinin son halkas›d›r ve ondan sonra peygamber gelmeyecektir10. Hüdâyî, ‹slâm’›n bu anlay›ﬂ›na uygun olarak, Hz. Muhammed’in bu yönünü, kitap
verilen peygamberlerden oldu¤unu belirtmek için “Resûlu’llâh”, ayn› zamanda
nebî s›fat›n› hâiz oldu¤unu bildirmek için “Nebiyyu’llâh” ve son peygamber oldu¤unu ifade için de “Hâtem-i Enbiyâ” terkiplerini kullanm›ﬂt›r.
“Kudûmun rahmet-i zevk-i safâd›r yâ Resûla’llâh
Zuhûrun derd-i uﬂﬂâka devâd›r yâ Resûla’llâh” s. 23.
“An›nçün hâtem oldun enbiyâya
Seninle bitti bünyân-› nübüvvet” s. 25.

b. Peygamberlerin En Üstünü
‹slâm dinine göre Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelmiﬂ olan bütün peygamberler, kendilerine inanmak bak›m›ndan eﬂittirler; aralar›nda bir ayr›m yap›lamaz11. Ancak Allah kat›ndaki de¤erleri bak›m›ndan baz›s› baz›s›ndan üstündür12. Peygamberlerin derece bak›m›ndan en üstünü ise, son peygamber olan
Hz. Muhammed’dir. O, “imâm-› enbiyâ” ve “enbiyan›n serveri”dir.
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“Nebî idin dahi Âdem dururken mâ-i tîn içre
‹mâm-› enbiyâ olsan revâd›r yâ Resûla’llâh” s. 23.
Yukar›daki beytin ilk m›sra›nda Hz. Peygamber’e nispet edilen “Âdem su ile çamur içinde iken ben nebi idim” rivâyetine iﬂaret edilmektedir. Hz. Peygamber’in
rûhunun ve nûrunun ilk yarat›lan varl›k oldu¤u ile ilgili bu ve benzeri rivâyetler, hadis tekni¤i aç›s›ndan zay›f görülmekte13 ancak mutasavv›flarca s›k kullan›lmaktad›r. Hüdâyî de di¤er mutasavv›flar gibi bu rivâyeti benimsedi¤ini yukar›da zikredilen beyti ile göstermiﬂtir.
Hz. Muhammed ayn› zamanda “bütün resullerin baﬂ›/sadr-› cemi’ mürselîn” ve
“peygamberlik müeessesinin mücevheri/ gevher-i kân-› risâlet”tir.
“Elâ ey gevher-i kân-› risâlet
Sana bin bin salât ile tahiyyet” s. 25.

c. Sünnetine Ba¤lanmak Kurtuluﬂ Sebebi
Kur’an-› Kerim’de “usve-i hasene/en güzel örnek”14 olarak takdim edilen Hz.
Muhammed’in söz, fiil ve takrîrlerinden oluﬂan sünnetine uymak ve sünnete ayk›r› davran›ﬂlar olan bidatlardan kaç›nmak ‹slâm inanc›n›n önemli prensiplerindendir15. Tasavvufun farkl› tan›mlar›ndan birinde bu yol, ‘Kur’ân-› Kerîm’i Hz.
Resûlu’llâh (s.a.v.) gibi yaﬂamaya çal›ﬂmak”16 ﬂeklinde tarif edilmiﬂtir. Hüdâyî
de Divân’›nda bu prensibe uygun davranmay› ve “Sünnet-i Ahmed’i minhâc/yol”etmeyi ve onun getirdi¤i ﬂeriat› baﬂ tac› yapmay› tavsiye etmiﬂtir:
“ﬁer‘-i pâki baﬂa hoﬂ tâc edelim
Sünnet-i Ahmed’i minhâc edelim
Âlem-i ma‘nâya mi‘râc edelim
Geldi lutf ile mübârek ramazan” s.117.
Peygamberin sünnetini tutarak hakîkat yoluna girilir ve en büyük mutluluk olan
vahdet saray›na ulaﬂ›l›r.
“Resûl’ün sünnetin tutmak
Hakîkat yoluna gitmek
Serâ-y› vahdete yetmek
Ne devlet ne saâdetdir” s. 46.
Yollar›n en hay›rl›s› olan sünnet yolunu tutmak varken, yolu de¤iﬂtirip bidatlara dalman›n anlam› yoktur.
“Sünnet-i fahr-i rusül
Oldu çün hayr-› sübül
Mesleki tahvîl edib
Âdet ü bid’at neden” s. 113.

d. Âleme rahmet- ﬁefâat kân›-Kân-› ata-Menba-› lütf u cûd
Kur’ân-› Kerîm’de peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildi¤i17;
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mü’minlere çok düﬂkün ve onlara karﬂ› çok merhametli oldu¤u belirtilmiﬂ18;
hadislerde ise onun ümmetin büyük günah sahiplerine ﬂefaatçi olaca¤›/ﬂefâat-i
uzmâ sahibi oldu¤u zikredilmiﬂtir19. Hz. Muhammed iyili¤in, cömertli¤in simgesidir. Hüdâyî, onun bu yönlerini baﬂl›kta kulland›¤›m›z ifadelerle ﬂöyle dile
getirmiﬂtir:
“Âleme rahmet ﬂefâat kân›d›r
Li-me‘allâh kasr›n›n mihmân›d›r
Âﬂ›k-› dil-hastenin dermân›d›r
Nûr-› pâk-i Mustafa ola ﬂef’i” s.181.
“Ey menba’-› lütf u cûd
Yerin makâm-› mahmud
Yarad›lm›ﬂdan maksûd
Sensin yâ Resûla’llâh” s. 24.

3. Hz. Muhammed’in Tasavvufî Yönü:
a. Mürﬂid-Pîr
Tefsir, hadis, f›k›h, kelâm gibi ‹slâmî ilimlerin tamam› nas›l Hz. Peygamber’den
çok sonra sistematize edilmiﬂse, Tasavvuf ilmi de ayn› ﬂekilde sonralar› sistemli bir ilim dal› hâline gelmiﬂtir. Ancak bütün ‹slâmî ilimlerde oldu¤u gibi tasavvufta da, kaynak Hz. Peygamber olarak gösterilmektedir. Tasavvuf, Hz. Peygamber döneminde hâl olarak varken, sonralar› bu hâl, bir ilim olarak da ortaya konulmuﬂtur. Bu alg›lay›ﬂ, tarikatlar›n manevî ba¤l›l›¤›n› gösteren silsilenin ilk
halkas›n›n Hz. Muhammed oldu¤u inanc›n› do¤urmuﬂtur.
Hüdâyî de bu anlay›ﬂa sahip bir mutasavv›f olarak, Hz. Peygamber’i pîr’i ve mürﬂidi olarak zikretmiﬂtir. Arapça bir kelime olan “mürﬂid” do¤ru yolu gösteren,
ona ileten anlam›na gelir ve tarikat ﬂeyhleri için kullan›l›r. Farsça as›ll› bir kelime olan “pîr” de yine tarikat ﬂeyhi ve mürﬂid anlamlar›nda kullan›lan bir kelimedir20.
“Mürﬂidim pîrimsin ey kân-› kerem
Pes tapundan gayr› kime yüz uram
Umar›m ki arﬂ-› maksûda erem
Yâ Resûla’llâh ﬂefâat k›l meded” s. 38.
Hüdâyî’nin bir baﬂka ﬂiirinde,
“N’ola eylersen Hüdâyî’ye nazar
Ceddim ü pîrimsin ey kân-› atâ” s. 23.
sözleriyle Hz. Muhammed’e ceddim diye hitap etmesi, Hüdâyî’nin Ehl-i Beyt soyundan oldu¤unu göstermektedir.
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b. Kutb-› evliyâ sadr-› asfiyâ
Tasavvuf anlay›ﬂ›nda Allah yan›nda manevî dereceler elde etmiﬂ kimseler velî/Allah dostu olarak kabul edilir. Ayr›ca Allah’›n manevî hâlleriyle seçkin kullar›/asf›yâ vard›r. Allah’›n veli kullar›n›n en büyü¤ü zaman›n›n kutbudur. Hz.
Muhammed ise, bütün velilerin kutbu/zirvesi ve asf›ya/Allah’›n seçkin kullar›n›n baﬂ›d›r:
“Kutb-› evliyâ içün
Sadr-› asf›ya için
Fahr-i enbiyâ içün
Kerem eyle yâ Mevlâ” s. 160.

c. ‹lm ü me‘ârif kân›-S›rr-› hakîkat mahzeni-S›rr-›
seb’ü’l-mesânî
Hz. Muhammed, tasavvufî hakikatlara sahip bir kimsedir ve bunlar› Hz. Ebubekir ve Hz. Ali vas›tas›yla intikal ettirmiﬂtir. Hüdâyî, onun “ilim ve marifetin kayna¤›/ilm ü meârif kân›”, “hakikat s›rlar›na sahip bir hazine/s›rr-› hakîkat mahzeni” oldu¤unu ﬂöyle belirtmektedir:
“Bir âﬂ›k-› sâd›k kâni
Rahat bula cân u teni
S›rr-› hakîkat mahzeni
Do¤du¤u ay geldi yeni” s. 126.
Hz. Muhammed ayn› zamanda Allah’›n s›rlar›n›n tecelli etti¤i bir ayna, Allah’›n
temiz rûhu ve “seb’ü’l-mesânî olan Fatiha suresinin ve Allah’›n zât›n›n ayn ve
ilim mertebelerindeki yedi çeﬂit zuhurunun21 s›rr›/s›rr-› seb’u’l-mesânî”dir.
“Âyine-i Rahmânî
Nûr-› pâk-i Sübhânî
S›rr-› seb’u’l-mesânî
Sensin yâ Resûla’lâh” s. 24.
Hüdâyî’nin Divân’›nda Hz. Muhammedle ilgili kulland›¤› di¤er baz› ifadeler ise
ﬂöyledir:
“ﬁâhid-i leyl-i ‹srâ”, “Sahib-i tâc u mi‘râc”, “Hâdi-i ehl-i yakîn”, “Câmî-i cümle
esmâ”, “Küntü kenz s›rr›n›n miftah›”, “Li me’allâh kasr›n›n mihmân›” vs.

Sonuç:
Azîz Mahmud Hüdâyî Divân’›n› inceleyerek haz›rlad›¤›m›z tebli¤imiz bize ﬂu
tespitleri yapma imkân›n› vermiﬂtir:
1.Hüdâyî Divân’›nda a¤›rl›kl› temâ tevhiddir. Hz. Muhammed de çeﬂitli yönleriyle ele al›narak iﬂlenmiﬂ bir baﬂka önemli temâd›r.
2. Hüdâyî’nin ﬂiirleriyle oluﬂturdu¤u peygamber imaj›nda Kur’an ve sünnet kaynakl› bilgiler hâkimdir.
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3. O, Hz. Peygamber’in Ahmed, Muhammed, Mustafa gibi yayg›n isimlerinin yan› s›ra, yine s›k kullan›lan Müctebâ, Murtaza ve Muhtâr isimlerini de zikretmiﬂtir.
4. Hz. Peygamber, en güzel ahlâka sahib/sâhib-i hulk-› hasen, en sevilen insan
ve Allah’›n sevgilisi/Habîbu’llaht›r.
5. Hz. Muhammed yarat›lm›ﬂlar›n ve insanlar›n en hay›rl›s› yani hayru’l-enâm
ve hayru’l-beﬂerdir. Ayn› zamanda dünyan›n ve bütün peygamberlerin övünç
vesilesidir yani fahr-i cihân, fahr-i âlem, fahr-i rusul ve fahr-i risâlettir.
6. Hz. Muhammed, bir peygamber olarak hem resûl, hem nebî, hem de peygamberlerin sonuncusudur, hâtem-i enbiyâd›r.
7. Hz. Muhammed, peygamberlerin en üstünüdür; ‹mâm-› Enbiyâ, Server-i enbiyâ ve gevher-i kân-› risâlettir. Hz. Âdem, su ile toprak aras›ndayken Hz. Muhammed peygamberdir.
8. Hz. Muhammed’in sünnetine ba¤lanmak ve bidatlardan kaç›nmak kurtuluﬂ
vesilesi ve mutluluklar›n en büyü¤üdür.
9. Hz. Muhammed, âlemlere rahmet olarak gönderilmiﬂ bir peygamberdir; o günahkarlar için ﬂefaatçidir; müminlere karﬂ› merhametlidir ve iyili¤in kayna¤›/kân-› atâ’d›r.
10. Hz. Muhammed, bütün mutasavv›flar›n pîr ve mürﬂididir. Tarikat silsilelerinin ilk halkas›d›r.
11. Hüdâyî’nin, Hz. Peygamber’e “ceddim/atam” diye hitap etmesi onun Ehl-i
Beyt soyuna mensubiyetinin delilidir.
12. Hz. Muhammed, velilerin kutbu ve Allah’›n seçkin kullar›n›n baﬂ›d›r.
13. Hz. Âdem, yarat›lmadan önce Hz. Muhammed’in peygamber oldu¤u görüﬂü,
genellikle tasavvuf kitaplar›nda zikredilen zay›f bir rivâyete dayanmaktad›r.
Bu tespitler çerçevesinde sonuç olarak ﬂunu söyleyebiliriz: Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Divân’›nda oluﬂturdu¤u Hz. Muhammed imaj›/resmi, Kur’an ve sünnet
merkezlidir ve Ehl-i Sünnet inanc›n›n bir yans›mas›d›r.
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