
.

449

Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 
Edebî fiahsiyeti

Y R D .  D O Ç .  D R .  M E H M E T  E M ‹ N  E R T A N
Sakarya Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat›, Eski Türk Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi

Mutasavv›f bir flair olan Azîz Mahmud Hüdâyî, edebiyat dünyam›zda kendine
özgü özellikleriyle yerini alm›fl önemli bir flahsiyettir. O’nun edebî flahsiyetini
ele al›rken bu de¤erlendirmeyi: Külliyat-› Azîz Mahmud Hüdâyî adl› manzum
eserini hedef ve çerçeve ald›¤›m›z› belirtmek isterim. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
otuzdan fazla eseri mevcuttur. Bunlardan yirmiyi aflk›n eserinin Arapça oldu¤u-
nu biliyoruz.1 Arapça eserlerinin dil, sanat ve edebiyat yönünü bu alandaki uz-
manlara b›rak›yoruz. 16-17. asr›n önemli bir özelli¤i de Farsça’n›n (‹mparatorlu-
¤un her taraf›nda) geçerli, ra¤bet edilir bir dil ve kültür olmas›d›r. Üdeban›n,
uleman›n, rüesan›n bu dille okur, yazar ve konuflur olmas› bir ayr›cal›kt›r. Dö-
nemin (16-17. yüzy›l›n) Türk Edebiyat› temsilcilerinin (Zâtî’nin, Füzûlî’nin,
Nev’î’nin, Nef’î’nin v.b.) eserlerine bakt›¤›m›z zaman Farsça eserlerle, divanlar-
la, mesnevilerle karfl›lafl›r›z. Birçok flairimizin divan tertip edecek kadar Fars-
ça’ya vak›f olduklar›n›, kitaplar dolusu Farsça fliirlerinin bulundu¤unu görüyo-
ruz. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin de Farsça bildi¤ini, Külliyât›’n›n içinde yer alan
birkaç k›t’a ve bir, iki müfredinden ö¤reniyoruz. Say›ca çok az olan bu fliirleri
de¤erlendirmeye tabi tutmuyoruz.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Türkçe eserlerinin say›s› on civar›ndad›r. Bizim bil-
di¤imiz bu eserlerden: Küllüyât-› Azîz Mahmud Hüdâyî’nin d›fl›ndaki bütün
eserleri nesir türündedir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin edebi flahsiyeti olarak yapa-
ca¤›m›z de¤erlendirme Hz. Hüdâyî’nin flairlik yönüyle ve fliirleriyle s›n›rl› ola-
cakt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’yi yaflad›¤› dönemin klasik edebiyat tarihlerinde “Tezki-
re”lerde bulmak mümkün de¤ildir; çünkü tezkireciler mutasavv›f flairleri “Dî-
van” flairi olarak görmemifl, fliirlerini de “Dîvan fliiri” saymam›fllard›r. Tekke ve



tasavvuf flairleri (genelde) Dîvan fliiri anlay›fl›na (tam anlam›yla) uymad›klar›
için dikkate al›nmam›fllar. Baz› tezkireciler, mutasavv›f flairleri “fluara”dan say-
mam›fl, onlar›n hayatlar›ndan, edebi özelliklerinden ve eserlerinden de bahset-
me ihtiyac› duymam›fllar. 
Dîvan edebiyat›n›n belirgin gelenekleri ve vazgeçilmez kurallar› vard›r. Bir fla-
irin fliir kitab›n›n tertip flekli önemlidir. Gereken ölçüler tutmad›¤› zaman “Dî-
van fiâiri” olsa bile eseri tam bir dîvan olarak de¤erlendirilmez. Düzenlenmifl
(müretteb) bir dîvân veya düzenlenmemifl (gayr-› müretteb) bir dîvân olarak ni-
telenen kitap e¤er içerik bak›m›ndan yeterli ise: “Tam”; eksik ise: “Nâk›s Dîvan”
olarak kabul edilir: “Dîvânçe” s›fat›yla an›l›r.  Klasik edebiyatta içerik ve biçim
olarak “dîvan”lar› isimlendirmek mümkündür. Gerek tasavvuf edebiyat› alan›n-
da ve gerekse halk edebiyat› alan›nda fliir yazan birçok flairin, fliir kitab›na “dî-
vân” ad› verildi¤ini biliyoruz.2 Halbuki bu kitaplar klasik edebiyat›m›z›n dîvan
formlar›na uygun de¤ildir. Burada isim olmaktan çok, fliir kitab› anlam›nda ve
s›fat olarak kullan›lm›flt›r. Belki de edebiyat tarihçileri bu sebeplerden dolay›
tekke ve tasavvuf edebiyatç›lar›n›, divan flairleri aras›nda göstermemifller. Tek-
ke veya halk flairlerinin na’tleri  na’t formuna, kasideleri kaside formuna tam an-
lam›yla uyumlu de¤ildir. Bu tür flairlerin  gazelleri, musammatlar› (tertip ve bi-
çim bak›m›ndan) klasi¤e uyumlu olmad›¤› için kabul edilmemifltir. fiiir kitapla-
r› (cönkleri) “dîvân” tertibine uymaz. Dîvân flairi s›n›f›na girmeyen Azîz Mah-
mud Hüdâyî hakk›nda tezkirelerde yeterli bilgiyi bulmak mümkün olmam›flt›r.
Ça¤›n›n say›l› bilginlerinden olan Azîz Mahmud Hüdâyî iyi bir e¤itim görmüfl-
tür. 16.yy. en önemli bilginlerinden dil ve din dersleri alm›flt›r. Arapçay› mü-
kemmel bildi¤ini, din ilminde çok ileri bir seviyeye geldi¤ini, “müderrislik” ve
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“kad›l›k” seviyelerine yükseldi¤ini ve bu görevlerde bulundu¤unu, memuriyet-
ten flikâyetçi oldu¤unu, müderrislikten memnuniyetsizli¤ini bizzat kendisiden
ö¤reniyoruz:

Müderrislik gam ü derd ü belâd›r
Kaza hod cânib-i Hak’dan kazâd›r.3

Vaaz ve irflatlar›ndan, haz›r-cevapl›l›¤›ndan, mizah tarz›ndan onun iyi bir edip
ve iyi bir hatip oldu¤unu hemen anlayabiliriz. Azîz Mahmud Hüdâyî  haz›rce-
vap ve  nüktedan, bir flahsiyettir. ‹fadelerindeki zarafeti ile farkl›l›¤›n› ortaya ko-
yar. Hitaplar›ndaki yumuflakl›k, yaflant›s›ndaki sadelik, olaylara hoflgörülü yak-
lafl›m› hemen dikkati çeker. S›k›flt›r›ld›¤› zaman, söz ve fikir hâkimiyetini kay-
betmemifltir. Sorulan›, zarif bir üslupla, iyiye yorarak, tahrike kap›lmadan ce-
vaplamas›n› bilmifltir. Örnek olabilecek iki olay› ve diyalogu  nakletmek yararl›
olur kanaatindeyim: 
Azîz Mahmud Hüdâyî birgün müritlerinden Dervifl Mehmed ile Üsküdar’dan,
‹stanbul’a ( kay›kla) gidiyormufl. Hava çok kötü ve f›rt›nal›ym›fl… Kay›k sallan-
d›kça Dervifl Mehmet kay›¤›n küpefltesine (düflmemek için) s›k›ca tutunuyor-
mufl! Hz. Hüdâyî, Dervifl Mehmet’e hitaben:
-“Ne o Dervifl Mehmet, korkuyorsun galiba?” diye tak›l›vermifl. O da fieyhine ce-
vaben:
-“Evet, hakl›s›n›z Efendim; ölüm ile aram›zda bir ince tahta parças› var!” diye-
rek, korkma gerekçesini (kendisince) ifadeye çal›flm›fl... Azîz Mahmud Hüdâyî,
Devifl Mehmet’e ‹stanbul’a var›ncaya kadar hiç ses ç›karmam›fl. Birlikte ‹stan-
bul’a ulafl›p, karaya inince :
-“Dervifl Mehmet, art›k ölümle aram›zda o ince tahta parças› da kalmad›!” nük-
tesini yap›vermifltir.14

Üstad’›n di¤er nüktesi Padiflah I. Ahmed ile sohbeti s›ras›nda vuku bulmufltur.
Birgün Sultan I. Ahmed, Azîz Mahmud Hüdâyî’ye hediye göndermifl. Hüdâyî de
bu hediyeyi kabul etmeyip, geri çevirmifl! Padiflah I. Ahmed ayn› hediyeyi Ab-
dülmecid-i Sivasî’ye göndermifl. O da hediyeyi kabul edip, alm›fl. Sultan I. Ah-
med, hediyeyi alan Abdülmecid Sivâsî ile bir sohbet esnas›nda ona bu hediye-
yi Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kabul etmedi¤ini, söyleyivermifl… Abdülmecid-i
Sivâsî  çok zarif bir üslupla Padiflaha: 
-“Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî bir anka’d›r; lâfleye (lefle) tenezzül etmez!” ceva-
b›n› vermifl... Aradan zaman geçmifl; bir baflka zamanda Sultan I. Ahmed, Hz.
Hüdâyî ile sohbet ederken, Padiflah bu olay› hat›rlam›fl; Abdülmecid-i Sivâsî’nin
sözlerini, Azîz Mahmud Hüdâyî’ye  anlat›vermifl. Hz. Hüdâyî de Sultan I. Ah-
med’e: 
-“Padiflah›m, fieyh Abdülmecid-i Sivasî bir bahrd›r (denizdir); deniz bir katre
masiva çirkab› ile mülevves (bir damla dünya kirlili¤i ile kirlenmifl) olmaz!” di-
yerek- çok güzel yorumla- nüktedeki maharetini, insanl›ktaki zerâfetini, olayla-
ra bak›fltaki iyi niyetini tarihe mal etmifltir.5
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin edebî flahsiyetini de¤erlendirirken ilmiyle, sanat›yla,
edebiyat›yla, tasavvufuyla birlikte ele almak daha do¤ru olur kanaatindeyiz. ‹la-
hileri, murabbalar›, bestelenmifl bir çok güfteleri, zarif nükteleri onu bize hemen
sevdiriverir. Olaylar karfl›s›nda sakin ve sab›rl› halini, üzüntülü oldu¤u zaman-
daki itidalini fliirine herkesin anlayabilece¤i bir dille yans›tmaktad›r:

Alan Sen’sin, veren Sen’sin, k›lan Sen
Ne verdinse  odur dahi nemiz var
Hakikat üz(e)re  anlayup bilen Sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var…6

Azîz Mahmud Hüdâyî, tasavvufi görüfllerini aç›klarken edebiyat› bir vas›ta ola-
rak kullanm›flt›r. Fikirlerini sunarken fleriat d›fl› olmaktan kaç›nd›¤› hemen gö-
ze çarpar. Bu özelli¤ini fliirlerine yans›tan Hüdâyî,  halk›n kolay anlayamayaca-
¤› görüfllere ve ifadelere itibar etmemifltir. Azîz Mahmud Hüdâyî için “Kitaba ve
Sünnete uygun -bir mutasavv›f- flairdir” demek do¤ru olur. Dünyan›n bilinme-
yenlerini (halkla, ilgilenenlerle) tart›flmak yerine, idrake uygun sembollerle ko-
nular› ele almay›, yorum yapmay› tercih etti¤ini görüyoruz. fiiirlerinde mant›kî,
felsefî, ilâhî hikmetle ilgili hususlar› tart›flmak yerine namaz, oruç, zikir, tevbe
konular›na yönelmifltir. Tevhid, ele ald›¤› konular›n bafl›nda gelmektedir. fiiir-
lerini içtenlikle, yumuflak ve saf bir dille kaleme alm›flt›r. Edebiyat›n zor bir tar-
z› olan dinî edebiyat, tekke edebiyat› Hüdâyî’nin üslubuyla baflar›l› örneklerle
karfl›m›za ç›kar. Sosyal konular, halk› ilgilendiren konular öncelikli olarak ifl-
lenmifltir. Sohbetlerinde ve vaazlar›nda her fleyini halkla paylaflt›¤› için gönül-
lerde taht kurmas›n› bilmifltir. Vaaz ve irflad›ndaki etki gözden kaçmayacak ka-
dar belirgindir. ‹stanbul Fatih Camii’ndeki hitabeleri, (bizzat kendisinin yapt›r-
d›¤›) Azîz Mahmud Mescid’ndeki7 sohbetleri ve Sultanahmet’teki  vaazlar›  çok
sevilmifl; ilgiyle izlenmifltir.
fiiirlerini söylerken sanat endiflesi tafl›mayan Azîz Mahmud Hüdâyî, kal›p ve ka-
fiye s›k›nt›lar›na gö¤üs germifltir;  konunun gere¤i ne ise onu ifadeye çal›flarak,
mesaj›n önemine dikkat çekmifltir. fiiir esteti¤i için ifadenin özünden ödün ver-
memifltir. Afla¤›ya ald›¤›m›z   beyitleri bizi do¤rulamaktad›r:
Kudûmun rahmet-i zevk ü safâd›r yâ Rasûla’llâh
Zühûrun derd-i ‘üflflâka devâd›r yâ Rasûla’llâh8

Burada fliirin, konuya araç oldu¤unu görüyoruz. Aruzla yaz›lan fliirlerini terkip-
lerinden, kulland›¤› dilin a¤›rl›¤›ndan ve ifade tarz›ndan tan›mam›z mümkün-
dür; çünkü aruzla yaz›lm›fl fliirlerinde imâle ve zihaflar dikkati çekecek kadar
çoktur. Bu tarz  fliirlerinde ustal›k veya üstün bir söyleyifl söz konusu de¤ildir.
fiiirlerindeki iç ahenk ve muhteva, flekil özelliklerinden daha güçlüdür. Bu tür
fliirlerinde anlam›n ve beyan›n öne ç›kt›¤›n› görebilmekteyiz. Beyit sisteminde-
ki gazel, murabba, muhammes ve k›t’a fleklinde yaz›lm›fl fliirleri az›nl›ktad›r; bu
fliirler biçim bak›m›ndan klasik edebiyat›m›z›n ölçülerine (tam anlam›yla) uy-
mamaktad›r. Na’tleri gazel tarz›nda, baz›lar› da murabba fleklindedir. Dîvân›
mürettep de¤ildir. fiiirleri naz›m flekillerine göre de¤il, konular›na göre tasnif
edilmifl. Divan edebiyat› tarz›na en uyumlu fliirleri “Müfred”leridir. 200 civar›n-
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da müfredinin bulundu¤unu biliyoruz. Bu beytlerde veciz ifadeler ve darb-› me-
seller (atasözleri)  dikkat çekicidir. Afla¤›ya ald›¤›m›z örnekler bizi hakl› ç›kar-
maktad›r:

‘Akl› olan anlar bunu dünya misâfir-hânedir
Bâki safâ tahsîline  sa’y  etmeyen dîvânedir

‹yili¤i et suya at bilmezse ger bal›k an›
Bilir ey dil ’âlim ü dânâ olan Hâl›k an›9

Eyleyüb eylügi suya eyle ilka
Bal›k bilmezse bilür an› Mevlâ10

Sana bir man‘i diyem ey ehl-i rây
E¤ri yohsuldur cihânda, do¤ru bay11

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Dîvân edebiyat› tarz›na uyan di¤er bir özelli¤i de
“Mülemma” fliirleridir. Halk flairlerinde rastlanmayan bu tarz, baz› Tekke ve Ta-
savvuf flairlerinin fliirlerinde görülmektedir. Eflrefo¤lu Rûmî’yi, Kuddusî’yi,
fieyh Ahmed-i Sûzî’yi v.b. mutasavv›f flairleri emsal olarak saymam›z mümkün-
dür. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (mülemmalar›nda) baz› m›sralar›n farkl› dilde
yazd›¤›n› görüyoruz:

‘Âkil isen hayra sa’y et dâima
“Leyse li’l-insâni illâ  mâ se‘â”12

beytinde oldu¤u gibi. Bazen de bir fliirde beytleri iki ayr› dille yazm›flt›r:
Cennet ehline gerek ilm ü ‘amel
Lâ-cerem uçma¤a lâz›md›r cenâh
“Yâ ‘ibâd’Allâh  kûmû va’büdû
Ve’zkürûhü f’il-güdüvvi ve’r-revâh”

Ger mücâhid  fîsebîli’llâh isen
Hâl›k’› zikr et odur hayr-› salâh
“Leyse li’l-insânî illâ mâ-se’â
Fe’ctehid fi’llâhi  in fli’te’l-felâh”13

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Mesnevi tarz›nda yaz›lm›fl mülemma fliirleri de var-
d›r. Bu fliirler aruzla yaz›ld›¤›ndan yukarda zikredilen özellikler aynen mevcut-
tur:

Bu gece kim Leyle’i Mi’râcd›r
Zevk-› vasla kullar›n muhtâcd›r

Fazl›n ile aradan gitsin hicab
Hûb cemâlin görelim ref’et nikab

“Ente Rabbî  ente  Hayrü’n-nâsirin”
‹ki alemde kerem senden hemîn

“Ente Rabbî ente Fettâh ü Kerîm
Ente Hayy’î ente Kayyûm ü Kadîm”
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Mutasavv›f flairlerde görülen özelliklerden biri de tamamen Arapça, Farsça fliir
yazm›fl olmalar›d›r. Azîz Mahmud Hüdâyî de Arapça, Farsça fliirler yazm›flt›r.
Bu tür fliirlerinin say›s› azd›r. 
Arapça ve Farsça fliirlerinin edebi de¤eri hakk›ndaki yorumu ilgili dil bilimcile-
rine b›rak›yoruz. Müstakil Arapça, Farsça fliirlerinden bir iki örnek vermek fay-
dal› olacak. Arapça fliirlerden iki  farkl› k›ta: 

“El-hamdü leke ve’fl-flükrü lek(e)
Yâ men lehü’l-fazlü’l-‘azîmü                                 
Yessir lenâ zevka’l-visâli
Yâ Müste’ân ve yâ Kerîm”

“Lehu’d-dünyâ lehu’l-‘ukbâ
Lehu’l-ûlâ  lehu’l uhrâ
Lehu’s-su¤râ  lehu’l-kübrâ                                   
Ve Rabbü’l-‘arfli Mahmudin”14

Farsça fliirlerinden de bir k›ta ve bir beytle yetiniyoruz:

“Ey ‹lâh-› men ve ‹lâh-› heme            
Ve’y penâh-› men vü penâh-› heme                       
Rahmetet râ  çü hadd ü ¤âyet nist
‘Afüv kün yâ Kerîm günâh-› heme”

“ Zenb-râ  i‘tirâf merd-i hünerest                            
fier cüz-est ez befler-i beflerest”15

Hz. Hüdâyî’nin fliirde Türkçe’yi tercih etti¤ini belirtmek ve vurgulamak yerinde
olur. Aruz veznindeki fliirleri lirizm yönüyle daha yavafl ve daha a¤›r bir lisanla
yaz›lm›flt›r. fiiir kalitesinin yüksekli¤inden bahsetmek de do¤ru de¤ildir. Belki
de bu sebepten Divan flairleri aras›nda say›lmam›flt›r. Divan flairleri ve zaman›n
fliir otoriteleri, hatta tezkireciler hece vezniyle fliir yazanlar› flairden bile sayma-
m›fllar. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin flairlik iddias› veya kaygusu olmam›flt›r. Dî-
van flairindeki fahriyeyi, bir baflka deyiflle flairli¤in ve sanat›n›n üstünlü¤ünü id-
diay› onda göremeyiz; aksine, tevazuu tercih etmifltir. Didaktik fliirlerde iddia ve
fahriye kendili¤inden ortadan kalkar… Aruz veznini ve hece veznini kullanabi-
len Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, az da olsa hece ile aruzu birlikte kulland›¤› vaki-
dir. Baz› fliirlerinin hem hece veznine hem de aruz veznine uygun düfltü¤ünü
görüyoruz. Afla¤›daki fliir hecede: 8’liye, aruzda: Müstef’ilün + Müstef’ilün kal›-
b›na uymaktad›r: 

Eyler seherde gulgule
Dost gülfleninin bülbülü
‹ster vere cân›n güle
Cân gülfleninin gülü16

Yunus Emre’nin de bu tarz fliirleri vard›r. Hz. Hüdâyî’nin, onun etkisinde kal-
mas› mümkündür. fiairimizin fliirlerinin ço¤u aruz veznindedir. Heceyle yazd›-
¤› fliirlerde durak kullanmam›flt›r. fiiire yaklafl›m›nda divan edebiyat›ndan çok,
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halk edebiyat› tarz›na daha yak›nd›r. Milli ölçümüz olan heceyi yer yer tercihin-
de elbette birçok sebepleri vard›r. Halk›n milli duygular›na hitap etmesi de söz
konusudur. Herkesin okuyabilmesi, kolayca anlayabilmesi önemli bir özelliktir.
fiairimizin sanat iddias›nda bulunmamas› onu heceye ve aruzda halk tarz›na yö-
neltmifl olabilir. Divan tarz› fliirlerinde muhteva ve dilin a¤›r oldu¤unu yukarda
zikretmifltik. Halk edebiyat› tarz›ndaki fliirleri daha lirik, daha coflkuludur. Birer
örnekle ne demek istedi¤imiz kolayca anlafl›l›r:

Aruz vezniyle: Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

Cân ü dilden Hâl›k’› zikr edelim
Hofl sa‘âdet  ehli etmifl Hak bizi
Lütf-› bî-pâyân›na flükr edelim
Hofl sa‘âdet ehli etmifl Hak bizi

Ehl-i ‹slâm ehl-i îmân eyledi
Bunca lütf ü bunca in‘âm eyledi
Fazl ü ihsân›n› itmâm eyledi
Hofl sa‘âdet ehli etmifl Hak bizi

Bir baflka örnekte:  Müstef’ilün/ Müstef’ilün   

Su¤râ Sen’in kübrâ Sen’in
Ûlâ Sen’in ührâ  Sen’in
Dünyâ Sen’in Ükbâ Sen’in
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ

Sen’den kerem Sen’den ‘atâ…v.b.17

Hece vezniyle yaz›lm›fl fliirlerinden örnekler:   Hece: 8

Aç›lal›m güller ile
Ötelim bülbüller ile
Diyelim pâk diller ile
Lâ’ilâhe ill’Allâh

Sen seni ne san›rs›n
Fânîye dayan›rs›n
Ufl bir gün uyan›rs›n
Tevhîde gel tevhîde18

Rasûlün verdi¤i haber
Günden güne zühûr eder
Tutd› dünyây› ser-te-ser
Zulüm deyu a¤lar var m›

11’ lik hece vezniyle:

Tevhîd ile olur her derde dermân 
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler
Tevhîd ile olur her müflkil âsân
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler19



Azîz Mahmud Hüdâyî’nin fliirlerini inceledi¤imiz zaman, dörtlükler haline ya-
z›lm›fl olanlar›n›n hem içerik hem de flekil bak›m›ndan daha baflar›l› ve daha gü-
zel oldu¤unu görürüz. Ahmed Yesevi ve Yunus Emre vadisinin yolcusu oldu¤u-
nu hissederiz. Bu vadide yürürken özenti içinde olmad›¤›n› da belirtmek gere-
kir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin  kendisinden önce gelenleri taklit etmede baflar›-
l› oldu¤u söylenemez; mesela bu fliiri eski mutasavv›flardan bir  yans›mad›r;
ama (fliir olarak) baflar›l› de¤ildir:

Kesret emvâc›na aldan›r sanma
Vahdet deryas›na girip kalanlar
Bir dahi fâniye nazar eylemez
Hakk’›n dîdâr›n› görüp gelenler

Zevk ile anlay›b s›rr-› vücûdu
Kemâline erifldirdi flühûdu
Hakîkat üzre etmifltir sücûdu 
Dergâh-› Hakk’a yüz sürüb gelenler20

Anadolu’nun mutasavv›f dervifl ozanlar›n› temsil etmek, taklit etmek çok zor-
dur; çünkü onlar çok güçlü ozanlard›r. Bir Yunus Emre gibi söylemek baflka ifl-
tir; onun açt›¤› vadide yürümek baflka ifltir. Anadolu dervifllerinin aralar›nda ta-
savvufi görüfl farkl›l›klar› vard›r. Bu mutasavv›flar›n dine bak›fl tarz›, fleriat içi
ve fleriat d›fl› görüfl ve tutumlar› ciddi ayr›l›klara sebep olmufltur. Mesela Ana-
dolu mutasavv›flar›n›n bir k›sm› “aflk”› “din” diye  tan›mlam›flt›r. Yunus Em-
re’nin aflk hakk›nda söyledikleri bizi do¤rular:

“Ey afl(›)kan ey afl(›)kan aflk mezheb ü  dindir bana
Gördü gözüm dost yüzini  yas kamu dü¤ündür bana”21

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, aflk› din olarak kabul etme hususunda belirgin bir
beyan› yoktur; ama aflk› dinin bir emri olarak telakki etti¤ini, dinin tamamlay›-
c› bir parças› olarak düflündü¤ünü ifadelerinden anlayabiliyoruz:

Geli diyelim flevk ile
Lâ’ilâhe ill’Allâh  
‘Aflk ile s›dk ü zevk ile
Lâ’ilâhe ill’Allâh

Anadolu mutasavv›flar›n›n etkisinde kalan Hüdâyî, asl›nda kendi yolunda sey-
retmifl; kendi disiplini içinde kalmay› ye¤lemifltir. Böylece Anadolu afl›klar›na
ilgisiz kalmam›fl;  aflk konusundan da uzak durmam›flt›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî platonik aflka iltifat etmemifltir. Bazen panteizmi hat›rla-
tan (sathi-yüzeysel) tahliller yapm›flt›r. onun bu tür tahlilleri, Anadolu mutasav-
v›f flairleriyle mukayese edilecek ölçüde de¤ildir. Anadolu mutasavv›flar› aflka
daha fazla misyon yüklemifller. Yunus, Nesîmî, Pir Sultan Abdal ve benzerlerin-
de bu özellikleri görebiliriz. Azîz Mahmud Hüdâyî, aflk, din, halk üçgeninde Ah-
med Yesevi, Hac› Bayram-› Veli ekolünün (nev-i flahs›na münhas›r) bir devam›-
d›r. fiiir ve edebiyatta da böyledir.22 Orta Asya’n›n sofistik düflünceleri ve ifade-
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leri bizi bu sonuca götürmektedir. Ahmed Yesevi’nin saf ve samimi tavr›n› flair
Hüdâyî’de aynen görebiliyoruz. Sanki onunla ayn› zamanda ve ayn› yerde yafla-
m›fl; ayn› e¤itimi alm›fl gibidir. Görüfl ve düflüncelerindeki paralellik hemen dik-
kati çeker. Hüdâyî’nin fliirlerinde bulunan sanat› ve hünerleri, hikmet ve haki-
kat par›lt›lar› gölgelemektedir. fiiirlerini tasavvufun cazibesiyle söyleme¤e çal›fl-
t›¤›n› fark edebiliriz. Hüdâyî’nin fliirlerini edebi sanat›n heyecan› olarak de¤il,
fazileti hedef alan irflat dizisi oldu¤u kanaatindeyiz.
Ahlaki konulara önem veren Hüdâyî, ifadelerinde sert bir üslup tak›nm›flt›r. Bu
tarz›yla, tavizsiz bir “zahid” görüntüsü çizer. Nesir ve naz›mlar›nda dinî-tasav-
vufî konular› ifllemifltir. Müritlerini (taliplerini) kendisine yöneltirken aç›k, net
ve kesin bir üslup kullanm›flt›r. Ele ald›¤› konular› do¤ru ve düz bir mant›kla,
sistematik olarak izah etme¤e çal›flm›flt›r. Öncelikli olarak ele ald›¤› konular›
flunlard›r: 
1- Emanete h›yanet etmemek (devaml› ve ›srarla üzerinde durdu¤u bir konu-
dur),
2- Gaflet uykusundan uyanmak( gerçekleri görmek, çok flükretmek),
3- fieytana uyup, yalanc› dünyaya aldanmamak,
4- Dünyaya meyletmemek, mâsivâdan el çekmek,
5- Samimiyetle Hakk’›n yoluna girmek ve halvetin önemini kavratmak,
6- Her türlü kötülüklerden sak›nmak,
7- Hay›rl› ifller yapmak, hay›r yolunu tercih etmek,
8- Allah’›n emirlerini tutmak, tutmayanlar›n sonunun kötü olaca¤›n› bilmek,
bildirmek;
9- Ehl-i iman› Hak yola ça¤›rmak; fleyh olarak, insanlar› tarikata davet etmek.
Tebli¤lerinde Yunus’ca coflkulu, heyecanl› bir dil kullanm›flt›r:
fiol kimse ki açt› gözün
Cânâna tabfl›rd› özün
Dinle Hüdai’nin sözün
Gel Hakk’a pervaz idelim23

Yunus Emre bir dervifltir ve bu çizgiyi hiç de¤ifltirmemifltir. O bir mutasavv›f sû-
fidir; amma temsil etti¤i bir sistem veya teflekkül ettirdi¤i bir tarikat yoktur. Yu-
nus hep dervifl olarak kalm›flt›r. Hiçbir zaman fleyh olmay› düflünmemifltir. Bu-
na ra¤men hem edebiyat tarz›nda, hem de fikir baz›nda onu takip eden insan sa-
y›s› çoktur. Azîz Mahmud Hüdâyî ile Yunus’un paralellikleri oldu¤u gibi, sis-
temde ve düflüncede farkl›l›klar› da vard›r. Bir ahlâk hocas› olarak karfl›m›za ç›-
kan Hüdâyî, bir mürflit ve fleyh tavr›n› hemen hissettirir. A¤›rbafll›, vakur, etki-
li bir eda ile düflüncelerini aç›klar; muhataplar›n› kontrol alt›nda tutar; dilek ve
isteklerini herkesin anlayabilece¤i tarzda ifadeye özen gösterir. Mesela “tev-
hid”in, zengin, fakir ay›r›m› yapmadan herkesin eflit oldu¤unu söyler. Hakk’a
ulaflma arzusunda olanlar›n “tevhid” ehline hizmet etmesini tavsiye eder. O’nun
hayat ve irflad stratejisi budur.24 Bu sebeple fliirlerinin her biri bir hitabe nite-
li¤i tafl›r; onun fliirleri halk› ayd›nlatacak, gerçekleri halk›n idrakine indirgeye-
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cek birer tebli¤dir. Bu hitabeler fliir formunda verilmifltir. Sanat iddias› olmayan
bu deyifllerde Celvetiyye’nin felsefik yap›s› bütün boyutlar›yla yerini alm›flt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin flairlik iddias›nda bulunmad›¤› bilinen bir gerçektir.
Yunus’ta fliir dilden gönle akan bir ›rmak, halden kale (yaflant›dan, lisana) taflan
bir rahmet seli iken, Azîz Mahmud’da muhataba dikte ettirilen bir mektup, bir
konferans metni, bir hitabedir. Asl›nda Hüdâyî, fliiri ve nesri fikrini neflretmek
için kullanm›flt›r. Halk› ayd›nlatmada ve olgunlaflt›rmada fliir tarz› tercihle-
rinden biridir diyebiliriz:

Zevk-› dünyâya muhabbet nice bir
Lezzet-i fânîye ra¤bet nice bir
Nice bir  ‘âdet  ve bid‘at nice bir
Nefs-i flirrîre itâ‘at nice bir
Mâye-i ömrü izâ‘at nice bir

Veya:

Nice bir derd ile mihnet
Nice bir hasret ü firkat
Vasl›na verir kâbiliyet
Çok a¤lad›k bizi güldür25

örneklerinde oldu¤u gibi. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin fikirde takip etti¤i flahsiyet-
leri edebiyatta takip etmemesi sanat kalitesini düflürmüfltür.  Hüdâyî’nin fliirle-
rinde kafiye önemsiz bir süs gibidir. Kafiyelerin zay›fl›¤› yar›m kafiye tercihi he-
men dikkati çeker: “olmaz”, “bilmez”, “kalmaz”lar› kafiye olarak kullanmas› fli-
irini zay›flat›r. “Hal”, “gül”, “dal”daki kafiyeler de bu türdendir:

Çünki murâd›m›z Sensin
Gayrun sevdâs›n kald›r
Pak eyle gönül hânesin
Kendi aflk›nla doldur

Nice bir derd ile mihnet
Nice bir hasret ile firkat
Vals›na verir kâbiliyet
Çok a¤lad›k bizi güldür26

fiiirlerinde oldu¤u gibi. kafiye olarak kulland›¤› fiiller zay›f kalm›flt›r. Di¤er ke-
limelerle yapt›¤› kafiyeler daha sa¤lam, daha tutarl› olmufltur. Ço¤u edebiyat
otoriteleri “redifleri” kafiye olarak kabul etmemektedirler. fiair Hüdâyî’nin, re-
difleri kafiye olarak kulland›¤›n› görüyoruz. Onun fliirlerindeki en baflar›l› yönü
içtenli¤i ve safl›¤›d›r. Döneminin büyük bilginlerinden olmas›na ra¤men dilinin
sadeli¤i ona bir ayr›cal›k sa¤lar. Objektif olarak bak›ld›¤› zaman, “Azîz Mahmud
Hüdâyî asr›n›n büyük mutasvv›f›d›r” diyenlere ra¤men “ O, alim ve zâhiddir”
diyenleri de hakl› ç›kar›r. Hüdâyî’nin alimli¤i ve zahidli¤i (her iki s›fat›n sorum-
lulu¤u) onu asla terk etmemifltir. fiiirlerini halk›n anlayaca¤› dille, ilim adam›-
na yak›fl›r olgunlukla söylemifltir. Zaman, zaman Ahmed Yesevi, Hac› Bayram-›
Veli, Yunus Emre, Hac› Bektafl-› Veli’ gibi tekke flairlerinin (flekil olarak) etkisin-

459

.



de kalm›fl; onlar› taklit etmifltir. Asl›nda onlar›n yolundaym›fl gibi görünmesine
ra¤men, fikir baz›nda, aralar›nda  görüfl farkl›l›klar› vard›r. Orta Asya’daki dinî,
ahlakî tasavvufi görüfller Anadolu’da de¤iflime u¤ram›fl, zühdün, hikmetin an-
lam ve önemi yumuflat›larak farkl›, toleransl›, güçlü bir tasavvuf edebiyat›n›n
yolu aç›lm›flt›r. Anadolu mutasavv›flar› bu yeni yolda bazen de serbest s›n›rs›z,
bir düflünce çerçevesinde hareket etmifl, (kendine özgü) farkl› bir yol gelifltirmifl-
tir. Azîz Mahmud Hüdâyî, Yunus’la, Kaygusuz’la, Pir Sultan Abdal’la ayn› kay-
naktan beslenmesine ra¤men düflünce ve hayat tarzlar›nda paralellik yoktur.
Bafllang›ç noktas› ayn›, sonuç farkl› tecelli etmifltir. Her ikisinin de tasavvufi ha-
reket ve felsefesinde ayr›cal›k vard›r. A. M. Hüdâyî’yi onlar›n devam› olarak dü-
flünmek yanl›fl bir de¤erlendirme olur kanaatindeyiz.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, kendine has bir üslubu ve ifade tarz› göze çarpmaz.
Onda konu tek (Hakk’a giden yolu göstermek) oldu¤u için, amaç da tektir. Bir-
çok manzumelerinde ifadeleri tekrar niteli¤indedir; hissedilmez. Ayn› fikri iflle-
yen fliirlerinin farkl› nüshalar›nda hemen, hemen ayn› deyim ve terimleri tekrar
etti¤ini görüyoruz. Görüfl ve düflüncelerindeki tekrar kanaatimizce pekifltirme
amac›yla söylenmifl olabilir. Gerek Dîvan, gerekse halk flairlerinde (özellikle çok
fliir yazanlar›nda) tekrar çok görülür. Benzer gazelleri, kasideleri, ilahileri, kofl-
malar›, semaileri çok olan bir flair görüntüsünde olmad›¤› için “pekifltirme yap-
maktad›r” yorumunu yap›yoruz.
Azîz Mahmad Hüdâyî düflüncelerini dile getirirken her cümlesinin niyaz, flü-
kür, dua olmas›na özen gösterdi¤ini belirtmek laz›m. Her zaman ve her yerde
ilim adam› titizli¤i ile hareket etti¤ini hissetttirmifltir. ‹fadelerinde, daima hissin
önüne akl› oturtmufltur. Bir fikir ve söz ehli olan Hüdâyî’nin ifadeleri riyadan
uzakt›r. O söylerken coflturmak yerine yavafllatmay›, ifadeleriyle ›s›tmak, yak-
mak yerine titretmeyi, kendinden geçirmek yerine, kendine döndürme¤i ye¤le-
mifltir. Kelimeleri yal›n anlamlar›yla kullanmay› tercih etmifltir. Bunu yaparken
kalp dilini de¤il, dudak dilini tercih etmifltir. Tav›r olarak kafllar› çat›k, yüzü
ciddi, bak›fllar› sert bir portre karfl›m›za ç›kar. Baflka mutasavv›flar› inceledi¤i-
miz zaman ilimden, tasavvufa yönelen mutasavv›flarda bu özellikler benzer fle-
kilde tecelli etmektedir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin nesir tarz›nda yazd›¤› eserlerinin ço¤u Arapça’d›r. Bu
eserlerin Türkçe olmamas› tasavvufumuz, edebiyat›m›z ve dilimiz aç›s›ndan bü-
yük bir kay›pt›r. Ne yaz›kt›r ki bu kayb›n telâfisi mümkün olmam›flt›r. Müslü-
man Türk halk›n›n, böylesi büyük bir flahsiyetten ö¤renece¤i (elbette) çok fley
vard›r…
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin müzik e¤itimi ile ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Kimden,
ne ölçüde müzik e¤itimi ald›¤›n›, müzikte hangi ölçüde usta oldu¤u konusunda
söz söyleyecek durumda olmak gerekir.  Ö¤renebildi¤imiz kadar›yla fliirlerinin bir
k›sm›n› kendisi bizzat bestelemifltir; baz› kaynaklar27 bunu belirtmektedirler. Bes-
tekâr Hüdâyî’nin, güftelerini besteleyecek ölçüde müzik bilgisinin bulundu¤u bi-
linmektedir. Onun bu yönünün yeterince incelenmedi¤i kanaatini tafl›yoruz.. Biz
bestekarl›¤› hakk›nda bir yorum yapacak durumda da de¤iliz. Kendi bestelerinin
d›fl›nda fliirlerini müritleri, sevenleri baflka bestekarlar da bestelemifltir. ‹lahileri
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zikir meclislerinde devaml› okunmufltur.28 ‹lahi formunda yazd›¤› fliirlerinde ses
uyumlar› zay›f kalm›flt›r. En coflkulu zamanlar›nda söyledi¤i manzumelerde dahi
ahenk eksikli¤i dikkat çekecek kadard›r. Afla¤›daki dörtlük bestelenmifl fliirlerin-
den biridir; görüfllerimizi destekledi¤i için buraya al›yoruz.

Nefse uyub rah-› Hak’dan taflra ç›kmak yol mudur
Kibr ü ‘ucb ile ad›n dervifl takmak yol mudur
Matlab›n a’lâ iken ednâya akmak yol mudur
Yâr-› Bâki var iken a¤yâra bakmak yol mudur29

Yetmifl civar›nda fliirinin bestelenmifl oldu¤u bilinmektedir.

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Halk edebiyat› tarz›ndaki deyiflleri bize Ahmed Yese-
vî’yi, Hac› Bektafl-› Velî’yi, Hac› Bayram-› Velî’yi hat›rlat›r; onlar›n yolundaym›fl
izlenimini verir.  Koflma tarz›nda yazd›¤› fliirleri halk›n anlayaca¤› bir dilledir.
O,  divan fliiri ile halk fliiri aras›nda bir orta yol tutmufl görünür. Hangisine da-
ha yak›nd›r, denilirse: Halk fliirine daha yak›nd›r; diyebiliriz. Heceyi ve aruzu
kullanmada bir s›k›nt›s› olmamas›na ra¤men, flekil ikinci planda yer ald›¤› için
yukar›daki yorumumuzu yapma ihtiyac›n› duyduk. Yunus Emre tarz›ndan ol-
dukça çok etkilenmifl olan Hz. Hüdâyî’nin deyiflleri, Yunus’un 16. yüzy›ldaki
versiyonu olarak kabul edilse, yeridir; mesela: 

Bilürem seni yalan dünyas›n
O yârlar› alan dünyas›n
Bir can kurtulmaz senin elinden
Temür kafesler bozan dünyas›n

Sevdi¤imi ald›n beni a¤latt›n 
Dönüp yüzüme gülen dünyâs›n
Afl›k Yunus sema urur çarh ile
Bizim dahi çarh›m›z› bozan dünyas›n30

fieklindeki Yunus mahlasl› fliiri kendi yorumuyla fiair Hüdâyî flöyle ifade eder:
Kim umar senden vefay›
Yalan dünya de¤il misin
Muhammedü’l-Mustafa’y›
Alan dünya de¤il misin

E¤er  flah u e¤er bende
Her kifliyi salan bende
Kimse mekan tutmaz sende
Vîran dünya de¤il misin

‹flin gücün daim yalan
Çok kifliden arta kalan
Nice kerre boflaluben
Dolan dünya de¤il misin31
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Hüdâyî’nin Yunus gibi söyleyiflleri çoktur. ‹lahi aflk› bir baflka güzel anlatan Yu-
nus’un:

Cennet cennet dedikleri
Birkaç evle birkaç huri
‹steyene ver anlar›
Bana Seni gerek seni

deyifline, mutasavv›f  Hüdâyî flu flekilde kat›l›r:

Neyleyim dünyay›
Bana Allah’›m gerek
Gerekmez mâsivây›
Bana Allah’›m gerek

Fani devlet gerekmez
Dürlü zinet gerekmez
Hakk’s›z cennet gerekmez
Bana Allah’›m gerek

Beyhûde havây› ko
Hakk’› bula-gör yâ Hû
Hüdâyî’nin sözü bu 
Bana Allâh’›m gerek32

Sonuç olarak diyebiliriz ki: Azîz Mahmud Hüdâyî, ça¤›ndaki ve sonraki birçok
mutasavv›f flairleri etkilemifltir. fiiirlerine nazireler yaz›lm›fl olmas› bizi do¤ru-
lar. Celvetî fleyhlerinin etkilendi¤i bir flahsiyettir. Bu mutasavv›flar onun yolun-
dan gitme¤e çal›flm›fllar; fikirlerini benimseyerek, fliirlerine nazireler yazm›fllar;
baz› fliirlerini de bestelemifller. Eserleri bir çok mutasavv›flar taraf›ndan flerh
edilmifl. Bu eserlerden baz›lar› Türkçe’ye çevrilmifl; baz›lar›na da hafliyeler ya-
p›lm›flt›r. Fikri yönden, kendisinden sonrakileri etkileyebilmifl bir flahsiyet oldu-
¤u aflikard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin hitabetindeki zerafet dualar›nda da bir müjde olarak
bizi karfl›lar. O’nun tüm insanl›¤a hitaben yapm›fl oldu¤u dua, bize Mevlâna’y›
hat›rlatmaktad›r. Hz. Mevlâna: “Ne olursan ol, yine gel; bizim dergah›m›z umut-
suzluk dergah› de¤ildir…” demifl. Hz. Hüdâyî  de kendisini ziyarete gelenlere,
türbesinin önünden geçerken durup fatiha okuyanlara, O’na gönülden ba¤l›
olanlara: flu duas› müjde ve hediye niteli¤indedir: “…Denizde bo¤ulmas›nlar;
ahir ömürlerinde yoksulluk çekmesinler! ‹manlar›n› kurtarmad›kça (ahirete)
göçmesinler! Öleceklerini bilsinler; haber versinler!...” Bu dua bir dilek ve te-
menni flaheseridir. Bu sempozyuma kat›l›mc› veya dinleyici olarak ifltirak eden-
ler veya çal›flmam›z› okuyucu olarak de¤erlendirenlerin bu duadan pay›n› alma-
s› dile¤iyle, Hz. Hüdâyî’nin himmetine, üstatlar›n hoflgörüsüne s›¤›n›yor, sayg›-
lar›m› sunuyorum.
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