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Azîz Mahmud Hüdâyî’ye Göre 
‹lim ve Mârifet

D O Ç . D R . M . S A ‹ T  Ö Z E R V A R L I
Araflt›rmac› - Yazar (‹SAM)

Azîz Mahmud Hüdâyî hem bir teorisyen, yani müellif ve âlim, hem de e¤itmen
yani mürflid ve ›slahatç› flahsiyettir. ‹rflad› dar anlamda sadece belli bir tarikata
dönük de¤il bütün halka yani ümmete yönelik bir vazife olarak gördü¤ünü de
belirtmemiz gerekir. Ayr›ca onun mesaj ve ö¤retileri, sadece kendi döneminin
insanlar›na de¤il as›rlar sonraya da hitap eden ilke ve prensipler fleklindedir. Bu
yaz›da k›saca onun ilim anlay›fl› özellikle Câmiü’l-fezâil ve kâmi‘ü’-r-rezâil ile
Hulâsâtü’l-ahbâr adl› eserleri ›fl›¤›nda ele al›nacakt›r.
Hüdâyî’ye göre ilim öncelikle insanlar›n mânevî derecelerinin yükselmesine ve
Allah’›n sevgisini kazanmaya vesiledir.1 Dolay›s›yla ilim asl›nda Allah’a ve mâ-
neviyata ulaflma vas›tas›d›r, kendi bafl›na bir amaç de¤ildir. Kendi mevzûn ifade-
leriyle ilim flu sorulara cevap bulma ve varl›¤›n hikmetini anlama aray›fl›d›r:
Nedendir dâr-i dünya dâr-i ukbâ
Nedendir mâh u hurflîd u süreyya
Nedendir berr ü bahr u kûh u sahra
Aceb bu yollar, beller nedendir?2

Hadisler göz önüne al›nd›¤›nda Hüdâyî’ye göre ‹slâm dininde insanlar›n derece
olarak nübüvvete en yak›n olanlar› ilim ehli ve Allah yolunda cihad edenlerdir.
‹lim sahipleri insanlara hükümlere yol gösterir, mücahidler de peygamberlerin
ahkam›n›n üstün gelmesi için savafl›rlar. Bu yüzden Hüdâyî’nin görüflüne göre
halk âlimlere daima muhtaçt›r, hatta cennette bile insanlar ilim adamlar›na da-
n›flacaklard›r.3



“‹lim taleb etmek kad›n erkek her müslüman üzerine farzd›r” hadisinde4 kaste-
dilen ilmin hangi ilim oldu¤u konusunda önceki alimler aras›nda ihtilaf ç›km›fl-
t›r. Ancak Hüdâyî’nin vurgulad›¤› üzere do¤rultusunda burada ilimden bekle-
nen fley insanlar› Allah’a daha çok yaklaflt›rmakt›r ve bunun birbirinden farkl›
yollar›n›n bulunmas› mümkündür. Herkes kendi zaviyesinden bakarak ilmini
yüksek görebilir ama mârifetullah ilmi (insan› Allah’a yak›nlaflt›ran ilim) en üs-
tün ilimdir.
Azîz Mahmud Hüdâyî her ilmin Cenab-› Hakk’a yak›nl›k has›l etme hususunda
bir katk›s›n›n bulundu¤unu kabul eder, fakat ona göre tam ve külli yak›nl›k Al-
lah’a vuslat, O’nun celal ve cemal tecellilerini müflahade sayesinde olur. fieriat-
taki farz ve vaciplerden maksat da Allah’a vuslatt›r. Rabbânî âlimler herfleye
Hakk’›n nuru ile bak›p yak›nlar›n en yak›n›n›, baflkalar›n›n göremedi¤ini görür-
ler. Peygamber vârisi olan âlimler iflte bunlard›r.
Dolay›s›yla Azîz Mahmud Hüdâyî’ye göre ilimler aras›nda merâtib (mertebeler)
vard›r. Derece merâtibi oldu¤u gibi mâhiyet veya konu farkl›l›¤› merâtibi de var-
d›r. Bât›n ve zâhir ilmi de böyledir.  ‹lm-i bât›n’›n önemine iflaret etmek “ilm-i
zâhir laz›m de¤ildir” demek de¤ildir. Bundan maksat ilm-i bat›n› tamam›yla terk
etmeye yeltenmemek, onu ihmal etmemek gerekti¤ini vurgulamakt›r. Yoksa ilm-
i zâhirin gereksizli¤ini ifade etmek, ulemây› küçük görmek mümkün de¤il-
dir.65Hüdâyî Allah’›n zâhir ve bât›n oluflunu dizelerinde flu flekilde tavsîf eder:
Ey gülleri handan edip bülbülleri nâlân eden
Gah hûb cemalin gösterip gah gizleyip pinhân eden
Sen “semme vechullah” dedin hem Zâhir u Bât›n ad›n
Gah gösterip gah gizledin akl› odur hayran eden.6

116

.

Azîz Mahmud Hüdâyî 
Külliyesinden genel görünüm 



Öte yandan Hüdâyî’nin düflüncesinde hakka vas›l olma yolunda merâtibü’l-
ulûm dört aflamadan oluflmaktad›r: fieriat, Tarikat, Mârifet, Hakikat.7 Baflka bir
yerde Cenâb-› Hakk’a fliir diliyle “Envâr-› fleriattan, etvâr-› tarikattan ve esrâr-›
hakikattan” kendisine lutf etmesini dilemektedir.8

fieriat ilmi ve zahirin ›slah›na dair bilgiler hacc farizas›nda nisbetle az›k ve bi-
ne¤e ait bilgiler gibidir. Tarikat ve bat›n ›slah›na ait bilgiler ise hacc›n yollar›n›
ve konaklar›n› bilmek gibidir. Hacc için gerekli olan az›k, binek ve konaklar› sa-
dece bilmek, onlar› haz›rlamad›kça hiçbir fayda vermeyece¤i gibi, o yollardaki
konaklara girip yolculuk etmedikçe bir fayda sa¤lanamaz. fieriat hükümlerini ve
tarikat âdâb›n› sadece bilmek, onlar›n gere¤iyle amel etmedikçe hiçbir fayda te-
min etmez.9 Onlarla mârifete ve oradan hakikate ulaflmak laz›md›r.
O yüzden faydas›z ilmin, Hüdâyî’nin tesbitiyle, Hak nezdinde bir de¤eri yoktur.
Faydal› ilim deyince de, sahibini yüce derecelere yükselten ve r›za-y› ilahî’ye
ters düflen fleylerden al›koyan ilim anlafl›l›r.10 Neticede ilmiyle âmil olmayan ki-
fliye zaten âlim demek do¤ru de¤ildir. Böyle kimseler ulemâdan say›lamaz. Bü-
tün insanlara ve bilhassa ulemâya yak›flan kulluk ve ibadetle meflgul olup yara-
t›l›fl s›rr›na uygun hareket etmektir.11

Görülüyor ki Azîz Mahmud Hüdâyî’nin tasavvufî düflüncesinde mârifet ve ilm-
i ilahî, yani Cenâb-› Hakk› iyice tan›mak faziletlerin en yücesidir.12 Ona göre
bundan dolay›d›r ki, ‹slâm gelene¤inde Allah kat›nda en yüce ilim ilm-i tevhid
ve hakikatt›r. Bu ilim kibrit-i ahmer’den daha de¤erlidir ve ehli çok nadirdir.13

Nitekim Divân-› ‹lâhiyât’›n›n ilk ilâhisinde tevhidin ve tevhid bilgisinin önemi-
ni flu m›sralarla dile getirmektedir:
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Gönülden pas›n› silmek dilersen
Bilmediklerini bilmek dilersen
E¤er Hakk’› sende bulmak dilersen
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler
Âleme ibret gözüyle bakanlar
Çera¤›n nûr-i Mevlâ’dan yakanlar
Yerden gökden geçip Arfl’a ç›kanlar
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler
Aldanma ki sak›n bu kâinata
Geç ak u karadan bak nûr-i Zât’a
Ermek ister isen bâki hayata
Hakk’a tevhîd ile ermifl erenler.14

Hüdâyî’nin ilimle ilgili önemli ve günümüzde de üzerinde çok durulmas› tespit-
lerinden bir di¤eri fludur. Alime dünyal›k toplamak ya da makam ve mans›p
elde etmek için ilim tahsil etmek yak›flmaz. Baflka bir deyiflle ilim hasis, yani
düflük ve baya¤› emellere alet edilmez.15

‹lim ve ibadet iliflkisine gelince Hüdâyî’ye göre ilim a¤aca benzer, ibadet ise
meyve gibidir. O halde ilim elbette amelden önce gelir. Çünkü ilim olmadan
onun nas›l yap›laca¤›, niye yap›ld›¤› bilinmez. Önce mabûdu tan›mak sonra ona
ibadet etmek laz›md›r.16 Tefekkuh, yani dinde derin anlay›fl sahibi olmaktan
maksat ise bu anlay›fl›n kalpte kökleflip etkisinin bedene ve uzuvlara yans›ma-
s›d›r.17

Bütün bu özellikleri yan›nda Hüdâyî ilim ve mârifet konusunda flunlar› da ha-
t›rlatmaktad›r: “Hakiki ilim Allah Teâlâ’ya aittir. Çünkü O’nun ilmi zat›ndand›r.
Mahlûkat›n ilmi ise bizâtihi kendinden olmay›p Allah’›n ö¤retmesiyledir.”18 Bu
sebeple insanlar›n mârifete tam anlam›yla ve hakk›yla ulaflmalar› zordur. Çün-
kü Hakk’›n mârifetini Hak’tan baflka hiç kimse tam olarak bilemez. Bu aç›dan
mârifetin hakikati hakk›nda yegane söz “hayrettir”, yani onu kavrama acziyeti-
ni idrak etmektir. O yüzden hiç kimse gerçek anlamda Allah’› tasvir edemez,
methedemez ve O’na kulluk edemez.19 Bu yönde ilerlemek ve yüksek derecele-
re ulaflmak isteyen, tecelliyât nurlar›ndan oluflan manevî bahçelere girmek iste-
yenin amac› celal ve cemal bahçelerinde olgunlaflmak olmal›d›r. Ariflerin soh-
beti ve Ehl-i tevhide hizmet bu konuda ona yard›mc› olur ve sonunda ilme’l-ya-
kinden hakka’l-yakine ulaflma imkân›n› elde eder.20 Nitekim Arapça bir dört-
lü¤ünde “hal” ve “kal”in, “ayne’l-yakîn” ve “ilme’l-yakîn”in ayn› mertebeler ol-
mad›¤›n› vecîz bir flekilde dile getirir.21
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D‹PNOTLAR
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Belediyesi, 2005), s. 129.
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8 Dîvân-i ‹lâhiyât, s. 35.
9 ‹lim, amel, s. 22-23.
10 ‹lim, amel, s. 21-22.
11 ‹lim, amel, s. 24.
12 ‹lim, amel, s. 170.
13 Alemin Yarat›l›fl› ve Hazreti Muhammed’in Zuhuru (Hulasatü’l-ahbar), trc. Kerim Kara, Mustafa
Özdemir, (‹stanbul, ‹nsan Yay›nlar›, 1997), s. 122.
14 Dîvân-› ‹lâhîyât, s. 15.  Yine baflka bir k›tada flöyle der:
Kesret emvâc›na aldan›r sanma
Vahdet deryas›na girip gelenler
Bir dahi fâniye nazar eylemez
Hakk’›n dîdâr›n› görüp gelenler (Dîvân-i ‹lâhîyât, s. 251).
15 ‹lim, amel, s. 24.
16 Alemin Yarat›l›fl›, s. 121.
17 Alemin Yarat›l›fl›, s. 125.
18 Alemin Yarat›l›fl›, s. 119.
19 Alemin Yarat›l›fl›, s. 124.  Hüdâyî’ye göre bundan dolay› da Hz. Peygamber Cenab-› Hakk’a hi-
taben “Seni hakk›yla methedemedim, Sen kendini övdü¤ün gibisin” buyurmufltur (Müslim “Sa-
lat”, 222; Ebû Dâvud, “Salat”, 148).
20 Alemin Yarat›l›fl›, s. 127. Hüdâyî bu düflüncesini bir dörtlü¤ünde de flöyle ifade etmektedir:
Keflf olup ef‘âl ü s›fât
K›ls›n tecellî nûr-i Zât
Ta bulavuz bâki hayat
Rabbim meded, Mevlam meded (Dîvân-› ‹lâhîyât, s. 117).
21 “Fe-leyse’l-kalü ke’l-hali
Ve-leyse’l-ilmü ke’l-ayni
Ve eyne’n-nâk›sü’l-a‘mâ
Ve eyne sahibü’l-aynî“ (bk. Divân-i ‹lâhiyât, s. 528).
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