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G‹R‹fi

Cemiyetin de¤erler sistemiyle, o cemiyetin temel unsuru olan fert aras›ndaki
sars›lmaz iliflki bize gösteriyor ki cemiyetin hikmet-i vücudu ancak fert ile kâ-
imdir. Cemiyetin bir kalabal›k y›¤›n›ndan kurtulup millet haline gelmesi onun
milliyete sahip olmas›yla baflka bir ifadeyle kadim bir gelene¤e at›f yapmas›yla
mümkündür. ‹flte tek tek fertlerden oluflan bir cemiyetin böylesine müflterek bir
haf›zaya sahip olmas›, her fleyden önce ferdin kendi kendini inflas›yla mümkün-
dür. 
Bir milletin toplumsal haf›zas› elbette fertlerin fluurunu belirleyen  önemli un-
surlardan biridir. Fakat s›radan bir toplulu¤un fert üzerinde etkili olmas› da bek-
lenemez. Aksine o toplulu¤un fluurlu bir cemiyet haline gelmesi fertle mümkün-
dür. Bu demektir ki, y›¤›nlar› millet haline getiren unsur fert, ferdi cemiyetin
müflterek haf›zas›yla flekillendiren unsur ise millettir. Bu yüzden her fert önce
kendine, sonra içinde bulundu¤u cemiyete karfl› sorumludur. Çünkü bütün’ün
hakikatini müjdeleyen fley, parça’n›n niteli¤idir.
‹flte kifliye sorumluluk duygusu yükleyen ve bu sayede cemiyete hak etti¤i kimli-
¤i kazand›ran temel etken dil bilincidir. Çünkü konufltu¤u dilin bilgisine sahip
olan ve o dilin tarihî süreç içerisinde biriktirdi¤i kültürü kavram›fl her insan, edin-
di¤i bütün  de¤erlerin kriti¤ini yapabilece¤i bir mihenk tafl›na ulaflm›fl demektir.
Çünkü kelimeler sadece fikirlerin ifade kudreti aç›s›ndan de¤il, fikrin k›ymetini
bizzat bünyesinde bar›nd›rmas› itibariyle önemlidir. Bu yönüyle kelimelerle fikir-
ler aras›ndaki iliflki, do¤rudan do¤ruya bir davran›fl disiplininin teminat›d›r. 



Bu bildiri, Hüdâyî’deki tasavvuf düflüncesini kelimelerden hareketle tespit et-
meyi amaçlamaktad›r. Böylece Hüdâyî’nin vaaz etti¤i ve sultanlar› dahi kendi-
ne mürid yapan düflünce dünyas›n›n ve dolay›s›yla her mensubuna yepyeni bir
davran›fl disiplini kazand›ran tasavvuf gelene¤inin dil aç›s›ndan ortaya konma-
s›na çal›fl›lacakt›r.

TER‹MLER

Terim Türkçe Sözlük’te flöyle tan›mlanmaktad›r:
Bir bilim, sanat, meslek dal›yla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavra-
m› karfl›layan kelime, ›st›lah.1

Terimler daha ziyade özel bir alan›n içinde yer almakla beraber günlük yaflam-
da kullan›lan terimlere de rastlamak mümkündür. Bu yüzden baz› terimler hem
bir ilmî disiplinin hem de konuflma dilinin ortak kelimeleri niteli¤indedir. Te-
rimlerin konuflma dilinde yayg›nl›k kazanmas› onlar›n terim olma özelli¤ine za-
rar vermez. Mesela “bunda benim suçum yok.” cümlesinde suç “kabahat” anla-
m›ndad›r. Fakat hukukun, kanunlara ayk›r› davran›fl olarak tan›mlad›¤› cürüm
anlam›ndaki suç, bir terimdir.2

Yukar›da ifadesine çal›flt›¤›m›z durumdan dolay› terimlerin s›n›rlar›n› kesin ola-
rak belirlemek neredeyse imkans›zd›r. Fakat bu zorlu¤a ra¤men terimlerin en te-
mel vasf› ba¤l› oldu¤u ilmî disiplin içinde tek anlama sahip olmas›d›r. Matema-
tikteki üçgen, dilbilimdeki çekim, fizikteki özgül a¤›rl›k gibi.3
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Terim, Türkçede uzun süre bir problem olarak alg›lanm›flt›r. Bu yüzden terim-
ler konusunda çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r: fiânizâde Ataullah Efendi (öl.
1826), K›r›ml› Azîz Efendi, Hoca ‹shak Efendi (öl. 1835), Ali Suavi (1870-1933),
fiemseddin Sâmi ve Ahmed Cevdet Pafla (1822-1895) gibi devrin önemli bilgin-
lerinin terimler üzerinde çal›flmalar yapt›¤› bilinmektedir. Ayr›ca Encümen-i
Danifl’in(1851), Darulfünûn’da kurulan Ist›lahat-› ‹lmiyye Encümeni ve 1861’de
Münif Pafla taraf›ndan kurulan Cemiyet-i ‹lmiye-i Osmaniye’nin dil iflleriyle il-
gili çeflitli hizmetler yapt›¤›n›; fakat uzun ömürlü olmad›¤›n› görüyoruz. Bu ça-
l›flmalar›n ortak özelli¤i Bat› kökenli terimlere Arapça –Farsçadan mürekkep Os-
manl›ca karfl›l›klar bulma u¤rafl›s›d›r. Hatta Ömer Seyfettin bile Arapça köklere
dayanan terimleri sorun olarak görmemifltir. Celal Nuri ‹leri ise Türk ‹nk›lâb›
adl› eserinde Bat› kökenli terimlere Türkçe karfl›l›klar önermifltir. Meteoroloji:
Havabilgi, Biyoloji: Hayatbilgi, Antropoloji : ‹nsanbilgi.4

Terim meselesinde öneriler ortaya koyanlardan biri de Ziya Gökalp’tir.(1876-
1924) Türkçülü¤ün Esaslar› adl› kitab›nda Lisanî Türkçülük bahsinde konuyla
ilgili flunlar› söyler:
Yeni ›st›lahlar aranaca¤› zaman, ibtida halk lisan›ndaki kelimeler aras›nda ara-
mak, bulunmad›¤› takdirde Türkçenin k›yasi edatlar›yla ve k›yasî terkip ve tas-
rif usulleriyle yeni kelimeler ibda etmek, buna da imkan bulunmad›¤› surette,
Arapça ve Acemce terkipsiz olmak flart›yla yeni kelimeler kabul etmek ve baz›
devirlerin ve mesleklerin hususî ahvalini gösteren kelimelerle, tekniklere ait
âlet isimlerini ecnebî lisanlar›ndan aynen almak.5

12 Temmuz 1932 tarihinde kurulan Türk Dil Kurumu da II. Dil Kurultay’›ndan
sonra terimler konusunda çeflitli çal›flmalar yapm›fl ve 1941 y›l›nda haz›rlanan
Türkçe Terimler Cep K›lavuzu adl› eser, Maarif Vekaleti taraf›ndan bas›lm›flt›r.
Bunun d›fl›nda  1945-1949 y›llar› aras›nda çeflitli çal›flmalar›n yap›ld›¤›na flahit
olmaktay›z. Biyoloji Terimleri, Dilbilim Terimleri, Tar›m Terimleri, Hekimlik
Dili Terimleri gibi. Günümüzde ise baflta Türk Dil Kurumunun çal›flmalar› ol-
mak üzere çok say›da çal›flman›n yap›ld›¤›n›, biliflim, iktisat, bilgisayar, mate-
matik, hukuk gibi farkl› ilmî disiplinlerle ilgili çok say›da terim sözlüklerinin
oluflturuldu¤unu görüyoruz.
Dilde “En az çaba yasas›” denilen de¤iflmez bir kanun vard›r. Bu kural›n gere¤i
olarak terimler, kavramlar› aç›k ve net bir flekilde karfl›lamal›d›r. Bunun en ko-
lay ve en do¤ru yolu ise terimlerin millî olmas›ndan geçer. Ayr›ca bunun peda-
gojik yararlar› bu çal›flman›n s›n›rlar›na s›¤mayacak kadar çoktur.

TÜRKÇEDE D‹N D‹L‹

X. yüzy›lda Karahanl›lar zaman›nda gruplar halinde ‹slamiyet’i kabul eden
Türkler, bu tarihten itibaren Kur’an’›n Türkçe tercümelerine ihtiyaç duymufl, fa-
kat bu durum X. yüzy›l›n ortalar›na kadar giderilememifltir. Esas›nda Kur’an X.
yüzy›l›n  ortalar›na kadar hiçbir dile tercüme edilmemiflti.
Kur’an’›n ilk tercümesi Emir Mansur bin Nuh zaman›nda (M. 961-976) bir heyet
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taraf›ndan  Farsçaya tercüme edilmiflti. Çeflitli görüfller olmakla beraber Türkçe-
ye yap›lan ilk tercümenin de Farsça tercüme ile efl zamanl› olup 100 kiflilik ter-
cüme heyetinin içerisindeki Türkler taraf›ndan yap›ld›¤› kabul edilmektedir. 
Bu düflünce ile Kur’an’›n Türkçeye ilk tercümeleri de ortaya ç›km›flt›r. Bu tercü-
meler Do¤u Türkçesine ve Bat› Türkçesine yap›lan tefsir ve tercümeler olarak s›-
n›fland›r›l›r:

Do¤u Türkçesine Yap›lm›fl Tefsir ve Tercümeler

-Karahanl›lar zaman›nda Devletflah adl› biri taraf›ndan yap›lan T‹EM’de 73 say›
ile kay›tl› 1333 tarihli nüsha.
-Özbekistan ‹limler Akademisi Kitapl›¤› nr. 2008’de kay›tl› olan nüsha
-‹ngiltere’de Rylands Kütüphanesi Arabic MSS.25-38’de kay›tl› olan tercüme
-Süleymaniye Ktp. Hekimo¤lu Ali Pafla Camii nr. 2’de kay›tl› nüsha
-Leningrad Asya Halklar› Kitapl›¤› Cod. 332’de nr. 2475 ‘te kay›tl› olan Orta As-
ya Tefsiri Olarak bilinen “Anonim Tefsir”
- Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed Bölümü nr. 16’da ve Konya
Mevlana Müzesi Kitapl›¤›, nr. 6624/921’de kay›tl› olan fieybaniler devrine ait
tefsirli tercüme.

Bat› Türkçesine Yap›lm›fl Tefsir ve Tercümeler

Türkiye Selçuklular›n›n resmî dilinin Farsça olmas›ndan dolay› Bat› Türkçesinde-
ki ilk tercümelerin Anadolu Beylikleri zaman›nda yap›ld›¤›n› görüyoruz. Bu tefsir
ve tercümelerin büyük bir ço¤unlu¤u da k›sa surelerden oluflmufltur: Candaro¤ul-
lar›ndan ‹sfendiyar Beyin emriyle yaz›lan Cevahirü’l Asdâf , Tebareke Tefsiri,
Mülk Suresi Tefsiri, Yasin  Tefsiri ve ‹hlas Suresi Tefsiri bunlardan birkaç›d›r.6

Yukar›da ifadesine çal›flt›¤›m›z tefsir ve tercümeler Türkçede din dilinin mahi-
yetini de ister istemez etkilemifltir. ‹lk tercümelerde Arapça ve Farsça kaynakl›
dinî terimlere karfl›l›klar bulma yoluna gidilmifl ve Eski Türkçe dedi¤imiz Yaz›t-
lar Dönemi Türkçesinden yararlan›lm›flt›r. 
‹zi: AllahYâk: ‹blis, fleytan
Ba¤irsak : Merhametli Tanukl›k :fiehadet
Tamu:       Cehennem Yazuk: Günah
Yügünmek : ‹badet etmekÇ›gayl›k: Fakirlik
Turutkan : Yarat›c›Belgü : ‹flaret
Ugan: Kâdir ‹¤ : Hasta
Yalavaç : Elçi, peygamber Köni Yol : Hak Yol
Uçmak: Cennet Acun: Dünya
Kirtünmek : ‹man etmek   Yarl›ga- : Affetmek, ba¤›fllamak

Kopmak : K›yamet7
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Bugün günah kelimesi yerine Eski Türkçede yazuk kelimesi kullan›lmaktayd›. 
a ) Eski Türkçede yaz› yazmak için biti- fiili, hata et-, günah ifllemek için de yaz-
diye ayr› bir fiil vard›r.8

b ) XI. as›rdan itibaren O¤uzlar›n konuflma dilinde  ‘yaz› yazmak’ manas›, günah
ifllemek manas›ndaki yaz- fiiliyle ifade edilir.
c ) Bu durum ‹slam dininde günahlar›n kaydedilmesi durumuyla ilgilidir.
d ) Yaz- fiilinin iki manay›  yüklenmesinin yaln›zca O¤uz Türklerinde görülme-
si, onlar›n uzun süre sözlü dönemde kalmalar› ve böylece yaz› dilinden mahrum
olmalar›yla ilgilidir. Karahanl› döneminde ise iki mana için iki ayr› kelimenin
bulunuflu (biti-, yaz-), onlar›n Müslüman olduktan  hemen sonra  yaz› dilini
kurmalar›na dayand›r›lmaktad›r.
e ) Buna göre yazuk kelimesindeki yaz- fiilinin geliflimi flu flekilde olmufltur: ya-
(yanl›fl bir fley yapmak) > ya-z ( z ile geçiflli fiil [günah ifllemek])9

Baz› araflt›rmac›lar ise yaz› yaz- anlam›ndaki fiilin, Ana Türkçede k›sa a ile, ha-
ta et- anlam›ndaki yaz- fiilinin ise uzun â ile oldu¤u fikrindedir. 
Bugün kulland›¤›m›z Arapça kökenli cennet kelimesi yerine Eski Türkçede uç-
mak <ufltmah kelimesi kullan›l›yordu. Bu kelime So¤dcadan dilimize girmifl ve
zamanla uçmak fleklini alm›flt›r. Bu de¤iflmede kelimenin Türkçe san›l›p uç- fi-
iliyle irtibatland›r›lmas›n›n da rolü vard›r. Dilbilimde halk etimolojisi olarak ad-
land›r›lan bu durum, yanl›fl çözümlemeye dayan›r.10

Bugün affet-, ba¤›fllamak fleklinde kulland›¤›m›z kelime Eski Türkçede yarl›ga-
fiiliyle karfl›lan›yordu. Yarl›(g)ka- : Ac›mak, izin vermek, ihsanda bulunmak, va-
az vermek, buyurmak, emretmek, gibi anlamlara gelir. Kelimenin etimolojisiyle
ilgili çeflitli görüfller ileri sürülmüfltür. Doerfer’a göre kelimenin morfolojik tah-
lili yar- ›l – ›_ > yarl›g (karar vermek) fleklindedir.  Yarg› kelimesi gibi. Fakat bu
tahlile itiraz edilmifltir. Zira Türkçede fiilden isim yapan  –g ve –k eki iki veya
daha fazla heceli meçhul fiillere getirilmez.11

Kitabelerde yarl›_ kelimesi bulunmaz. Uygur metinlerinde ise bu kelimeye s›k-
ça rastlan›r. Yarl›ka- fiili ise kitabelerde geçer. Fakat bu kelimeyle ifade edilen
mâna ka¤anlarla ilgili de¤il, Tanr›yla ilgilidir. 

Tanr› yarl›kaduk›n üçün özüm kutum bar üçün kagan olurtum.

Tanr› buyurdu¤u için kendim, talihim oldu¤u için hakan olarak tahta ç›kt›m
(Bilge Kagan K 7)
Yarl›k kelimesi  sefil, ac›nacak durumda, periflan anlamlar›yla ‹slam öncesinde
görülmez. Fakat Mani metinlerinde s›kça geçer. Bu dönemde ‘emir’ anlam›n› ise
henüz kazanmam›flt›r.
Karahanl›ca döneminde ise yarl›g kelimesi de¤iflik flekillerde geçer: Yarl›_ :
Arapça izin, yarl›g ›d- : vahiy gödermek; yarl›kagan : ac›yan; yarl›gd›n ç›k- : Al-
lah’›n emirlerinden ç›kmak; yarl›ka-: affetmek.12

fiinasi Tekin, fiilin geçmifl devrelerde nas›l kullan›ld›¤›n› belirttikten sonra özet-
le flunlar› söyler: 
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a ) ‘De¤ersiz fley’ anlam›ndaki ‘yar’ kelimesinden sefil, fakir manas›nda ‘yarl›g’
kelimesi oluflmufltur.
b ) Mani metinlerinde ise yarl›gka- fiili görülür. Bu kelime, Türkistan co¤rafya-
s›nda Mani dinine mensup misyonerlerin flifahi vaazlar› sonucunda ortaya ç›k-
m›flt›r. Böylece kelime ‘birinin ac›s›n›n fark›na varmak’ > ac›mak < merhamet
et- gibi dinî bir anlam kazanm›flt›r.
c ) Merhamet kavram›, canl›lar› ac›dan kurtarmak için vaaz verme anlam›n› ka-
zanm›fl ve böylece vaaz, dinî eser anlam›nda ‘yarl›g’ kelimesi oluflmufltur.
d ) Sözünü etti¤imiz yarl›g kelimesi daha sonra   dünyevileflmifl ve emir, ferman
anlam›n› kazanm›flt›r.13

Ölüm kavram› için kulland›¤›m›z öl- fiili Eski Türkçeden beri kullan›lmaktad›r.
Yaz›tlarda de¤iflik kullan›mlarla karfl›m›za ç›kan bu kelime Türklerin ahiret
inanc›n› yans›tmas› bak›m›ndan önemlidir. Yaz›tlarda tek bafl›na öl- kullan›ld›-
¤› gibi uça bar- (cennete ulaflmak) (KT D 16), yok bol- (yok olmak), kergek bol-
(kufl olup uçmak / ruh, kerek kufluna benzetilmifl) gibi kullan›fllara rastlamak da
mümkündür.14

Orhun Yaz›tlar›nda geçen ç›gan (yoksul), erdem (fazilet[Mani metinlerinde bu
kelime için So¤dçadan al›nan Paramit kelimesi de kullan›lm›flt›r.]) emgek (dert,
s›k›nt›), ag›fl (mal, mülk), ölgeli (fâni),  alk›n- (mahvol-, tüken-), ›duk (kutsal),
yolug (kurban), yab›z, yablak (kötü, çirkin), könül (gönül), erklig (güç, kudret),
bengü (ebedi), yag› (düflman), yalavaç (peygamber, elçi), mezar anlam›nda Uy-
gur metinlerinde geçen s›n, Eski Anadolu Türkçesinde kullan›lan sin ve sinle,
Karahanl› Türkçesinde kullan›lan ‘kara orun’ gibi kelimeler Türkçede soyut kav-
ramlar›n ve dolay›s›yla din dilinin muhtevas›n› göstermesi aç›s›ndan önemli-
dir.15

Yine gerek Eski Türkçede gerekse Karahanl› Türkçesinde Tanr› kavram› için
Tengri kelimesinin yan› s›ra de¤iflik kelimelerin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. XIII.
yüzy›ldan itibaren Çalap kelimesi kullan›lm›fl, XVIII. yüzy›ldan sonra ise unu-
tulmufltur.
Tanr›’n›n kadîm s›fat›n›n karfl›l›¤› olarak Karahanl› Türkçesinde ‘bayat’ kelime-
si kullan›lm›flt›r. 
Köngül til köni tut bayatka tap›n
Usanma yar›nl›g iflingni itin (KB 1278)
Tanr› kavram› yerine kullan›lan bir di¤er kelime de ‘idi’ kelimesidir. Bu kelime
bafllang›çta efendi, sahip anlam›yla Uygurlar döneminden itibaren kullan›lm›fl,
Karahanl› Türkçesinden itibaren Tanr› anlam›n› kazanm›flt›r. 
Kayu kul kamugd›n evürse yüzi
Yaratm›fl idike s›g›nsa özi (KB 6247)
Yarat›c›, hâl›k kavram› karfl›l›¤›nda Karahanl› Türkçesinde ‘yaratgan’ kelimesi-
nin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. 
Törütgenni bulsa törümifl
Yaratgann› bulsa yaratm›fl sening (KB 4743)
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Tanr› kavram› için kullan›lan bir di¤er kelime de ‘törütgen’ kelimesidir.
Törütgenke korkg›l an› tut yölek  (KB  4744)
Gafur ve Gaffar s›fatlar› için Karahanl› Türkçesinde ‘keçürgen’ kelimesi kullan›l-
m›flt›r. Atabetü’l-Hakay›k’tan al›nt›layaca¤›m›z flu cümlede  bu durum aç›kça gö-
rülmektedir.
‹lahi keçürgen idim sen keçür  
(‹lahi ba¤›fllayan Tanr›m sen affet.)
Kâdir s›fat› için ise ‘ugan’ kelimesi kullan›lm›flt›r. Bu kelime Eski Anadolu Türk-
çesinde kaybolmaya yüz tutmufltur.
Ugan ol köni ç›n törü birgüçi
Törümifl kamug halkka yetrür küçi  (KB  3192) 16

Sadece bir k›sm›n› ifade etmeye çal›flt›¤›m›z bu ve benzeri örnekler bize göste-
riyor ki, Türk dili, soyut kavramlar› hususiyle de dinî kavramlar› karfl›layabile-
cek kelimeler bak›m›ndan zengin bir dildir. ‹slam’›n kabulünden itibaren di¤er
alanlarda oldu¤u gibi din dilinin de Arapça ve Farsçan›n etkisine girmesi, sözü-
nü etti¤imiz Eski Türkçe kavramlar›n zamanla unutulmas›na sebep olmufltur.

TASAVVUF D‹L‹

Tasavvuf dili, tasavvufun ortaya ç›k›fl›yla do¤rudan ilgilidir. ‹lk mutasavvufla-
r›n hem sohbetlerinde hem de risalelerinde kulland›klar› bu dil, sonralar› sis-
temli hâle getirilmifl ve ilk defa Serrâc, Kelebâzî ve Ebu Tâlib Mekkî gibi âlim-
ler tasavvuf terimlerinin aç›klamalar›n› yapm›flt›r.17 Daha sonra baflta Kufleyrî,
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Gazâlî ve Sühreverdî gibi alimler olmak üzere de¤iflik kifliler taraf›ndan çeflitli
çal›flmalar yap›lm›flt›r.
Tasavvufun geçirdi¤i aflamalar yönünden, üç türlü tasavvuf teriminden söz edil-
mektedir. Birincisi ilk sûfîlerin kulland›klar› basit ve anlafl›l›r dilin, sonralar›
yeni manalar kazanmas›yla ortaya ç›km›flt›r. Bu durum, ya ilk anlam› tamamla-
y›c› flekilde ya da ilk anlam›n tam aksi bir mahiyette gerçekleflmifltir. 
‹kincisi Attar, Mevlana, Niyazi M›srî, fieyh Galip, Yunus Emre, Eflrefo¤lu Rûmî
gibi flahsiyetlerin önderlik etti¤i sevgi a¤›rl›kl› tasavvuf edebiyat› ve buna ba¤l›
olarak geliflen tasavvuf dili.
Son olarak da Muhyiddin Arabî’nin vahdet-i vücut düflüncesi ve bu düflünceye
ba¤l› olarak geliflen tasavvuf dili . Ayr›ca her tarikat›n, tekke ve tarikat hayat›y-
la ilgili ›st›lahlar›n› da  buna ilave etmek gerekir.18

Türklerin ‹slamiyet’i kabul etmesi birçok alanda oldu¤u gibi Türkçeyi de etkile-
mifltir. Belirli bir tarihi süreç içerisinde Arapça ve Farsça kaynakl› sözler yo¤un
olarak dilimize girmifltir. ‹slam’›n Arap Yar›madas›nda ortaya ç›kmas› sonucu
oluflan dinî birliktelik, bazen Arapça çok zaman da Farsça yoluyla yabanc› keli-
melerin Türkçeye giriflini kolaylaflt›rm›flt›r. Bu durum, din dilinde, özelde tasav-
vuf dilinde kendini çok daha aç›kça göstermektedir. Söz konusu tesiri yukar›da
söyledi¤imiz gibi din ve düflünce birlikteli¤iyle ifade etmek durumunday›z. Bu
birliktelik zaten Osmanl› medeniyetinin dayand›¤› düflünce sisteminin de bir
gere¤iydi. Ayr›ca Osmanl›l›k bilinci bir Türkçe bilincinden bahsetmeyi zaten
imkans›z hale getirmiflti.

AZÎZ MAHMUD HÜDAY‹’N‹N TASAVVUF D‹L‹

Yukar›da ifadesine çal›flt›¤›m›z Arapça ve Farsçan›n Türkçe üzerindeki tesirini
Hüdâyî’nin Divan›’nda da görmek mümkündür. Türkçe terimlerin s›n›rl› say›da
kullan›ld›¤› Divân-› ‹lahiyat, Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri yo¤un olarak
bar›nd›rmaktad›r. Fakat buna ra¤men Hüdâyî’nin anlafl›lmaz bir dil kulland›¤›
iddia edilemez. Aksine Hüdâyî, çok zaman Yunus Emre’yi and›ran sade bir üs-
lubu tercih etmifltir. Kulland›¤› Arapça ve Farsça kökenli kelimeler de büyük öl-
çüde Türkçeleflmifl kelimelerdir. Bu yüzden onun Arapça ve Farsça kaynakl› ke-
limeleri kullanmas›, Türkçeyi yads›d›¤› anlam›na gelmez. Aksine sade bir dille
yazmas› Türkçenin geliflmesine büyük ölçüde katk› sa¤lam›flt›r.
Hüdâyî’deki tasavvuf terimlerini incelemeye çal›flt›¤›m›z bu bildiride Divân›’n›n
Süleymaniye Kütüphanesi Hac› Mahmud Efendi Bölümü  nr. 2372/2’de kay›tl›
nüshas›n› esas ald›k. Nüshan›n en eski nüsha olmas› böyle bir tercih yapmam›-
z›n da temel hareket noktas› oldu. 
Divân’da geçen terimler büyük oranda konuflma dilinde de kullan›lan kelimeler-
dir. Afla¤›daki tabloda  söz konusu terimlerin kullan›m s›kl›¤› gösterilmifltir. Bu-
na göre 346 adet terim incelemeye tabi tutulmufl, bunlar kendi aralar›nda tasnif
edilmifl ve neticede en azdan en ço¤a do¤ru terimlerin kullan›m s›kl›¤› belirlen-
meye çal›fl›lm›flt›r.
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EN SIK KULLANILAN TER‹MLER
(10 –100 Aras›)
Âdem 13 Ah 10  Ahad 12
Ahir 15 Akil 14 Akl 10
Alem 46 Arif 18 Asan 21
Asl 10 Afl›k 80 Aflk 76
Ata 36 Bab 11 Bahr 26
Beka 11 Bende 18 Can 97
Canan 23 Cem 16 Cemal 28
Cennet 20 Cihan 18 Cud 15
Dem 14 Derd 92 Derya 23
Didar 15 Dost 70 Dufl 10
Dünya 48 Edeb 19 Efendi 51
Ehl-‹ 61 Envar 18 Esrar 14
Evvel 11 Ezel 10 Fazl 58
Fena 23 Fikr 15 Firkat 12
Gaflet 40 Garib 17 Gönül 65
Gül 46 Habib 12 Hak 13
Hakikat 29 Hal 47 Hal›k 15
Hasret 12 Hayat 31 Hayr 12
Hayret 15 Heva 24 Hicab 17
Hicab 18 Hidâyet 27 Hizmet 0
Hubb 19 Hüsn 10 ‹lm 10
‹nsan 37 ‹rfan 17 Kalb 31
Katre 22 Kemal 22 Kerim 61
Kesret 18 Lütf 60 Masiva 29
Matlub 17 Mazhar 23 Murad 22
Mülk 14 Nazar 25 Nefs 66
Nur 58 Padiflah 23 Pervane 15
Rahman 18 Rahmet 49 Saadet 18
Safa 34 Sevda 19 S›dk 14
S›r 35 Siva 27 Sultan 75
Suret 10 fiükr 47 Taat 12
Talib 24 Tecelli 14 Terk 18
Tevhid 74 Tevfik 14 Uryan 18
Vahdet 64 Varl›k 21 Vasl 29
Vücud 31 Yar 22 Zahir 19
Zat 37 Zevk 30 Zikr 62
Zulmet 10

EN ÇOK KULLANILAN TER‹MLER (100-)

Allah 155 Hakk 185 Meded 238 Mevla 164 Rab 114
Yol 102 ‹hsan 134 ‹nâyet 107 Kerem 119 Kul 146
Toplam :1549
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ARAPÇA TER‹MLER

Abd Abid Adem
Âdem Âdet A¤yar 
Ah Ahad  Ahir 
Ahval Akil Akl 
Alef Alem Alim 
Allah Ama  Amel 
Arif Arfl Arz 
Asl Afl›k Aflk 
Ata  Azra Bab
Bahr Basiret Bat›l
Bat›n Bedr Beka
Bela Berd ü Selam
Berzah Bezl Bidat
Burhan Celvet Cem
Cemal Cemiyet Cennet
Cevher Cud Dünya
Dürr Ebed Edeb  
Ehl Emr Enaniyet
Envar Esir Esrar
Evliya Evvel Ezel
Fahr Fakir Fazl
Felek Fena Ferah
Feth Fikr Firak
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En s›k kullan›lan terimlerin yüzdelik da¤›l›m›



Firkat Gaflet Gam
Garib Gark Gayb
Gayret Geda Gurur
Habib Hacet Had
Hakikat Hakk Hal
Hal›k Halk Halvet
Hamd Hasret Hayal
Hayat Hayr Hayret
Heva Heves H›fz
Hicab Hidâyet Hikmet
Himmet Hizmet Huzur
Hüsn ‹badet ‹blis
‹bret ‹cabet ‹hlas
‹hsa ‹hsan ‹htiyar
‹hvan ‹lm ‹man
‹nâyet ‹nsan ‹nsan-› Kâmil
‹radet ‹rfan Kabe Kavseyn Kabiliyet
Kabza-‹ Kudret Kadem
Kaf u Nun Kafir Kalb
Kalem Katre Keder
Kelam Kemal Ken’an
Kenz Keramet Kerem
Kerim Kesb Kesret
Keflf Kevn ü Mekan
Kevn K›yam K›yamet
Kibr Kudsi Kurb
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En s›k kullan›lan terimlerin miktarlar›



Kurban Kün Kürsi 
La Yezal Lahut
Lahz Levh Lütf
Mahal Mahbub Mahv
Makam Mal Mana
Masiva Mafluk Matlub
Mazhar Mecaz Mecnun
Meded Mekan Menzil
Mevc Mevla Mevt
Meydan Meyl Mihnet
Mirat Miskin Mizan
Muhabbet Murad Mübarek
Mülk Müfltak Nazar
Nefes Nefs Nida
Niflan Nur Nübüvvet
Rab Ra¤bet Rahman
Rahmet Reca Refref
Reyhan R›za Riâyet
Riya Ruh Saadet
Sabr Sada Sadr
Safa Said Salat
Salik Savm Sayd
Sebeb Secde Sefer
Selam Selamet Sema
Seyr S›dk S›r
Sine Siva Sohbet
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Kullan›lan terimlerin dillere göre da¤›l›m› 



Sultan Suret Sürur 
fiahit fiefaat fiekl
fierbet fieriat fieyh
fiöhret fiuhud fiükr
Taat Taleb Talib
Tarik Tarikat Tecelli
Tedbir Tefrid Terk 
Tesbih Tevfik Tevhid
Tul-i Emel Ucb Uryan 
Uzlet Vadi Vahdet 
Vakt Vasf Vasl 
Vatan Vecd Vefa 
Vehm Vesile Vird 
Vücud Yakin Zahid
Zahir Zakir Zaman
Zat Zevk Zikr
Ziya Zulmet Zünnar

FARSÇA TER‹MLER

Afitab  Agah  Asan 
Aflikar  Âyine Bad
Bâl Bazar Bende 
Bes Bimar Bostan
Buy Cadu Cam
Can Canan Cihan
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Terimlerin dillere göre yüzdelik da¤›l›m› 



Dem Derd Derdli
Dergah Derun Dervifl
Derya Dest Didar
Dide Dost Dufl
Düflmen Ebr Genc
Gül Hak Hasta
Hubb Hurflid Mert
Mey Mihman Mürg
Nale Niyaz Padiflah
Pervane Pir Rah
Rehber Saye Servi
Sevda fiah fiarap
fiuride Temafla Veli
Virane Yar Zindan
Zinde

TÜRKÇE TER‹MLER

Gönül Kul Ölüm Varl›k Yol

D‹⁄ERLER‹

Efendi : Rumca Uçmak <Ufltmah : So¤dça
ARAPÇA : 273
FARSÇA : 60
TÜRKÇE : 5
RUMCA : 1
SO⁄DÇA : 1

TER‹MLER‹N D‹LLERE GÖRE DA⁄ILIMI

Hüdâyî Divân›’nda en çok kullan›lan terimlerden biri Allah kavram›d›r. Allah
kelimesi özel bir isimdir. Kelimenin etimolojisi hakk›nda çeflitli görüfller vard›r.
Bu görüfllerden en kuvvetlisi ise  kelimenin, ilah kelimesinin belirli ( harf-i ta-
rif, article) flekli olan el-‹lah’dan geldi¤i fleklindedir. Buna göre Allah belirli olan
Tanr› demektir. Dilbilgisi terimleriyle söylersek tanr› veya ilah cins isimdir. Tek
bafl›na bu kelimeler, hangi ilah›n kastedildi¤ini göstermez. el-‹lah>Allah keli-
mesi ise özel isimdir. Öte yandan bafltaki article’›n Akad, Fenike Arapça, ‹brani-
ce gibi birçok Sâmi dilinde olmas› bafllang›çta tek tanr›l› din nazariyesinin do¤-
rulu¤una da delil olmaktad›r.
Allah kelimesinin etimolojisiyle ilgili olarak bir di¤er görüfl ise bu kelimenin,
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‘gizlenmek, idrakin üstünde olmak’ gibi anlamlara gelen ‘lah’ kelimesiyle ilgili
oldu¤u fleklindedir. Lah kelimesinin bafl›na article getirilmifl ve lamlar birleflti-
rilerek Allah kelimesi oluflmufltur.
Allah kelimesiyle ilgili olarak çok say›da fikir ileri sürülmüfltür. Fakat bunlar›n
en kuvvetlisi yukar›da da ifade etti¤imiz gibi kelimenin, El-ilah kelimesine da-
yand›r›ld›¤› görüfltür. Fakat buna ra¤men ‹slam öncesi ilah kavram›yla, ‹slam’›n
va’z etti¤i Allah kavram› aras›nda bir birliktelik yoktur. Çünkü ‹slam’›n tanr› ta-
savvuruna göre,  Allah, yoklu¤u düflünülemeyen bir mâbudun özel ismidir. 
Allah, yarat›c›n›n zat ismidir. ‹sm-i celâl, lafza-i celâl, ism-i azam. Mutlak ilah,
esmâ-i hüsnan›n bütün anlamlar›n› kendisinde toplayan gerçek ilah›n ismi. Al-
lah kelimesinde her harfin tek bafl›na bir anlam› vard›r. Elif Hakk’›n zat›na, bi-
rinci lâm akl›n suretine, ikinci lâm ruhun suretine, he nefsin suretine iflaret
eder.19 Allah kelimesini oluflturan harflerin tek bafl›na ifade etti¤i bu mana XIV.
as›rda Bat› Türkçesi ile yaz›lm›fl ‹hlâs Suresi Tefsiri’nde flöyle anlat›l›r:
Allah ad›ndan ne kadar harf gidersek adl›kdan ç›kmaz. Mesela Elifi gidersek
Lillah kal›r, lillahi ism-i s›fatt›r. E¤er evvelki lâm› dahî gidersek  lehu kal›r.
Ol dah› ism-i s›fatt›r. E¤er ikinci lâm› dah› gidersek Hüve kal›r. Ol dah› ism-i
azamdur.20

Allah kavram›, Divân’da daha  ziyade yalvarma ve s›¤›nma, arz etme makam›
olarak kullan›lm›flt›r. Yine bunun yan› s›ra flükür ve övgü, yard›m isteme mak-
sad›yla kullan›ld›¤›n› görüyoruz.

Hüdâyî  yalvar Allah’a 
Yüz ur ol ali dergaha 
‹ren bir kalb-i agaha  
Bulur matluba istidad

Bülbül güle karfl› zar
Pervaneyi yakm›fl nar 
Her kulun bir derdi var 
Bana Allah’um gerek

Masiva hubbundan kesil 
Ko her ne derse desün il 
Hüdâyînin sözün Hakk bil 
Gel Allah’a gel Allah’a

Sen kadir-i mutlaks›n
‹hsan edici haks›n
Kullar›na eflfaks›n
Lütf eyle kerim Allah

En çok kullan›lan di¤er bir kelime de Rab kelimesidir. Bu kelime ‹branice ve
Aramicede Rebb, Akadcada ise rabû fleklinde geçer. Arapça olup olmad›¤› tart›fl-
mal›d›r. Öte yandan bu kelimenin M›s›r’da Günefl tanr›s› RA’dan türedi¤ine da-
ir çok keskin görüfller de vard›r.  Bu tip keskin iddialar›n bilimsel gerçeklerle te-
mellendirilmesi gerekir. Bu yüzden sa¤lam deliller olmadan kesin yarg›larda bu-



lunmaktan kaç›n›lmal›d›r. Gerçi bu konuda çok daha önceden çeflitli çal›flmala-
r›n yap›ld›¤› bilinmektedir. Literatürde Muarreb’ül- Kur’an ad›yla bilinen ve
Kur’an’da Arapça kökenli olmayan kelimelerin bulundu¤unu ileri süren bu gö-
rüflün mensuplar› aras›nda Celâleddin Suyûtî, Ebu Mansur Culyaki ve Muham-
med bin Yahya gibi âlimler vard›r. Hatta bu flah›slardan ‹mam Suyûtî, Kur’an’da
Arapça kökenli olmayan 63 tane kelime tespit etmifl ve bunlar› El-Itkân isimli
eserinde neflretmifltir. Mesela bu kelimelerden biri ‹brahim kelimesidir. Yine
Kur’an’›n ilk kelimesi olan ‘ikra’ kelimesinin  temelde ‘vecd ile kutsal metinleri
okumak’ anlam›na geldi¤i ve bu kelimenin ‹branice oldu¤u söylenmektedir. 
Rab kelimesi Divân’da büyük ölçüde flükür, yalvarma ve yard›m isteme makam›
olarak geçmektedir. Bu durum bazen de ‘ya Rabbenâ’ örne¤inde oldu¤u gibi hi-
tap fleklinde kullan›lm›flt›r.

Ya Rab Hüdâyî’yi eyle hidâyet
K›lmayata senden gayr› yara¤bet 
Yetmez mi kifliye pend ü nasihat 
Bunda uryan gelib uryan giderler

Sensün bizi icad iden  
Do¤ru yola irflad iden 
‹hsan›na mu’tad iden 
Ya Rabbena Ya Rabbena
Lütf ü kerem ihsan enün

Divân’da en çok kullan›lan kelime meded kelimesidir. Arapça yard›m anlam›na
gelen bu kelime, tasavvufta Allah’tan istenilen yard›m› ifade eder. Buna istim-
dâd denir.21 Hüdâyî de meded kelimesini bu anlama uygun olarak kullanm›flt›r.

Sana varma¤a yok çarem 
Onulmaz kald› ufl yarem 
Me¤er derd ile yalvaram 
Meded senden Kerim Allah

Eyle Hüdâyî’ye nazar 
Ta ola fazl›na mazhar 
Her murad›n k›l müyesser 
Kerem eyle meded eyle

Tevhid kelimesi de Hüdâyî’nin s›kça kulland›¤› terimlerden biridir. Birlik, bir-
leflmek gibi anlamlara gelen bu kelime tasavvufta  “Allah’›n zat›n›, aklen tasav-
vur edilen ve zihnen tahayyül edilen her fleyden tecrit etmek’ demektir.22 Tev-
hid üç türlüdür. Tevhid-i mücerret, Hakk’›n kendi birli¤ini bilmesi, ikincisi bu
birli¤ini insanlara bildirmesi, üçüncüsü ise insanlar›n Hakk’›n birli¤ine flehadet
etmesi. Tevhid iki türlü yaflan›r. Birincisi Kusûdi Tevhid, ikincisi fluhûdî tev-
hid. Kusûdî tevhid, kulun iradesinin Hakk’›n iradesinde erimesidir. Burada kul,
Allah’› ve dolay›s›yla Allah’›n kast ve irade etti¤i fleyi ister. Baflka bir ifadeyle
kul fâni iradesini Allah’›n bâki iradesine tebdil eder. ‹kincisi fluhûdî tevhiddir.
Vecd hâlinde masivay› terk ederek sâlikin sadece Hakk’› görmesidir. ‹lk sûfîle-
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rin tevhidi budur. Buna vicdani ve zevki tevhid de denir.23

Divan’da tevhid düflüncesinin ifllendi¤ini görmek mümkündür. 

‹ster isen do¤ru yol 
Bir efendiye kul ol 
Bu kesretde vahdet bul 
Tevhide gel tevhide

Hakk yolunu ararsan
fiirk asar›n sürersen 
Hüdâyîye sorarsan 
Tevhide gel tevhide

Bulmak istersen e¤er Huday› 
Ehl-i tevhide hizmet it Hüdâyî 
Yola çeken odur bay ü geday› 
Hakk’a tevhid ile irmifl erenler

Bütün tasavvuf ehlinin s›kça kulland›¤› Hakk kelimesi de Hüdâyî Divân›’nda
önemli oranda kullan›lm›flt›r.  Arapça bir kelime olan Hakk kelimesi ‘gerçek’ an-
lam›na gelir. Allah’›n isimlerindendir. Kul, Allah ile beraber, Allah için bulu-
nur. Hak gerçektir, z›tt› bât›ld›r. Tasavvufta inkâr› imkâns›z gerçek demektir.24

Hüdâyî, bu kelimeyi  hem söz konusu anlamda hem de Allah’›n ismi makam›n-
da kullanm›flt›r.

Ölmezden evvel ölüben 
Kalbin nur ile doluben 
Hakk’› Hudayi buluben 
Baki hayata iregör

Dergah-› Hakk’a yüz sürüb gelenler fiol ki Hakk’a kuldur gayra kul olmaz 
‘Afl›k ma’ flukdan gayra tapu k›lmaz Bab-› Hakk’dan özge bir kap› bilmez 
Hakk’›n divan›na durub gelenler 
En çok kullan›lan kelimelerden biri de yol kelimesidir. Tasavvufta Hakk’a giden
ve sâliki ilahi huzura ulaflt›ran vas›ta ve metot anlam›nda kullan›l›r. Bununla il-
gili olarak tasavvufta yola girmek, yola getirmek, yol rehberi, yol göstermek, yol-
dafl, yoldan kalmak, yolsuzluk, yolda kalmak, yol vermek, yol vurmak, yol yor-
dam, yol evlad›, yoldan ç›kmak gibi deyimler kullan›l›r.25

Nefse uyub rah-› Hakk’dan taflra ç›kmak yol mudur 
Kibr ü  ‘ucb  ile  ad›n  dervifl  takmak  yol  mudur

Sen bu yolu bilmeden 
Erkan edeb almadan  
S›dk ile kul olmadan 
Sultan eline girmez

Hüdâyî’nin çokça kulland›¤› Mevlâ kelimesi efendi, fleyh, mürflit gibi anlamlara
gelir. Tasavvufta müridler, kendilerini fleyhlerinin kullar› yerine koyarlar ve



mürflitlerine efendi, mevlâ, seyyid gibi unvanlar verirler. fieyh ise müridlerin-
den bendelerim, kullar›m diye söz eder. Hüdâyî bu kelimeyi genellikle Allah
kavram› karfl›l›¤›nda kullanm›flt›r.

Mevla nazar itse kula 
Tevfik ider do¤ru yola 

Hem kim ki maksudun bula fiükrün an›n itmek gerek

Zaifiz isteriz kuvvet 
Garibiz umar›z rahmet 
Senünledür sana vuslat 
Meded Mevla meded Mevla

Divân’da geçen ihsan kelimesi, tasavvufta Allah’a onu görüyormufl gibi ibadet et-
mek, kullu¤u fluurlu bir flekilde yerine getirmek gibi anlamlara gelir. Bunu gerçek-
lefltirmek için tevbe, inâbe, zühd, tevekkül, r›za ve ihlâs gibi çok say›da fleye ihti-
yaç vard›r. Tasavvufta ‹slam zahir, iman bât›n, ihsan ise hakikati ifade eder. 26 Hü-
dâyî, bu kavram› genellikle Allah’›n kuluna yapaca¤› yard›m, iyilik gibi anlam-
larda kullanm›flt›r.

Çünkü insan eyledün 
Ehl-i iman eyledün 
Bunca ihsan eyledün 
Kerem eyle ya Mevla

Hudaya k›l bize fazl›nla rahmet 
Bulavuz ta ki cennet içre cennet 
Hüdâyî kuluna eyle‘inâyet 
Efendüm sultanum ihsan senündür

En çok kullan›lan terimlerden biri olan inâyet kelimesi Arapça bir kelime olup
lütuf, ihsan, kay›rma gibi anlamlara gelir. Tasavvufta Allah’›n kuluna yard›m et-
mesi ve korumas› manas›nda kullan›l›r. Kelimenin Divân’daki kullan›m› da söz
konusu anlama uygun olarak gerçekleflmifltir.

Hakk yolunda çal›fl kusur itme 
Nefs  için kalbi bi-huzur itme 
Sak›n a’maline gurur itme 
Cümleye asl olan ‘inâyet imifl

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kulland›¤› terimlerden biri de kerem kelimesidir. Cö-
mertlik anlam›na gelen bu kelime, tasavvufta maddî ve manevî lütuflar, yard›m-
lar, karfl›l›ks›z yard›mlar için kullan›l›r. Hüdâyî de bu kavram› söz konusu anla-
ma uygun olarak kullanm›flt›r.

Kullar›na eyle nazar 
Gitsün gönüllerden keder 
Kalmaya varl›kdan eser 
YaRabbena ya Rabbena 
Lutf u kerem ihsan senün
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Kul kelimesi tasavvufta mürit, dervifl gibi anlamlarda kullan›l›r. Hüdâyî bu ke-
limeyi genellikle abd’›n karfl›l›¤› olarak kullanm›flt›r.

Kullar›na rahmet it 
Fazl›nla ‘inâyet it 
Tevfik ü hidâyet it
‹hsan ü kerem senden 

SONUÇ

Çal›flmam›zda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kulland›¤› kavramlar› ifade etmeye ça-
l›fl›rken amac›m›z tek bafl›na istatistiki de¤erler ortaya koymak de¤ildi. Aksine
Hüdâyî’deki tasavvuf düflüncesini kelimelerden hareketle tespit etmekti. Çünkü
düflüncenin k›ymeti do¤rudan do¤ruya kullan›lan kelimelerin niteli¤inde sakl›-
d›r. Bir metnin vaaz etti¤i hakikat cümle vas›tas›yla de¤il, kelimeler vas›tas›yla
anlafl›l›r. Çünkü her kelime kendi derinli¤inde saklad›¤› anlam örgüsünün yan›
s›ra tafl›d›¤› medeniyet de¤eriyle bir hakikate iflaret eder. Bu anlamda tasavvu-
fun kurumsal bir kimlikle karfl›m›za ç›kt›¤› tarikat âdâb›nda zikrin kaç›n›lmaz
oluflu, esas itibariyle murad edilen hakikati keflfetme amac›na yöneliktir. Zira
bir kelimenin tarihi serüvenini ortaya koymak, ayn› zamanda o kelimenin yafla-
ma sahas› buldu¤u ruh ve kültür dünyas›n›n da ipuçlar›n› verir. 
Din dili, özelde tasavvuf dili, üzerinde kapsaml› araflt›rmalar›n yap›lmas› gere-
ken bir sahad›r. Aksi takdirde “mecaz halk›n dilinde hakikate tebdil ederse bâ-
t›la kap› açar” özdeyifli kaç›n›lmaz olacakt›r. fiüphemiz olmas›n ki bu durum,
S›rat köprüsünü Bo¤az köprüsü gibi alg›layan çarp›k bir zihniyet dünyas›n› or-
taya ç›karmakta gecikmeyecektir.
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