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Azîz Mahmud Hüdâyî Dîvân›nda 
Dostluk Kavram› Üzerine

Y R D .  D O Ç . D R . M U S T A F A  G Ü N E fi
Kütahya Dumlup›nar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi

Anadolu’da Yunus Emre ile bafllayan Tasavvufi Türk Edebiyat›’n›n geliflip de-
vam etmesinde önemli kilometre tafllar›ndan birisi de XVII. yüzy›l flairi Azîz
Mahmud Hüdâyî’dir. Düflünce ve duygular›n› genifl halk kitlelerine ulaflt›rabil-
mek için sade Türkçe ile yazd›¤› fliirlerini divan›nda bir araya getiren Hüdâyî,
bu fliirlerde di¤er tekke flairleri gibi aruz ve hece vezninini birlikte kullanm›flt›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî vahdet-i vücudu esas alan tasavvuf düflüncesinin, Os-
manl›lar’da ehl-i sünnet çerçevesine en dikkate de¤er ve sad›k temsilcilerinden
biri olarak kabul edilir. Hudâyî Bayramîlikten geliflen celvetili¤in kurucusu ola-
rak kabul edilir. Zahidane bir tasavvuf anlay›fl›n›n taraftar› olarak vahdeti vücud
düflüncesini temel ‹slami kaynaklar çerçevesinde yorumlar. Divan-› ‹lahiyat›
onun bu konudaki fikirlerini aç›k olarak ifade etti¤i önemli bir eseridir.1

Azîz Mahmud Hüdâyî Divân› orta büyüklükte bir manzum eser olup yurt içi ve
yurt d›fl› kütüphanelerde elli civar›nda nüshas› vard›r. Bu kadar çok nüshas›n›n
bulunmufl olmas›, eserin Anadolu insan› taraf›ndan çok sevilerek okundu¤unu
gösterir. Bunlardan, ‹stanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mehmet Efendi
Bölümü, 2372/2 numarada bulunan 121 varakl›k nüsha çal›flmam›zda esas al›n-
m›flt›r. Bu nüsha ‹lahiyyat-› Hazreti Mahmud Efendi El-Üsküdârî Kuddise s›rra-
hulaziz serlevhas›yla bafllamaktad›r. Serlevhadan da anlafl›laca¤› gibi Hüdâyî
Hazretlerinin divân›n›n di¤er bir ismi ‹lahiyyat fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bilin-
di¤i gibi felsefenin dinden (teoloji) bahseden bölümüne ilahiyat ad› verilmekte-
dir. Mutasavv›f flairler, dîvânlar›nda dinî-tasavvufî konular›, özellikle dostluk
mefhumunu, ilahi kudretin varl›¤›n› ve birli¤ini manzum olarak kaleme alm›fl-
lard›r. Onlar›n as›l amac›, sanat yapmak de¤il bu konular› çok içten duygularla
ifade ederek insanlar üzerinde etkili olmakt›r. 



Bildirimizin girifl bölümünde, Hüdâyî Dîvânnda dostluk kavram›na girmeden
önce, kültürümüze malolmufl baz› dostluk hikâyelerine yer verilecektir. Ard›n-
dan, Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›’n›n ‹stanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Ha-
c› Mahmut Efendi Bölümü 2372/2 numarada kay›tl› bulunan nüshadaki dost re-
difli iki fliir ile Gel gönül dost illerine gidelüm /Yürü gönül yürü dost illerine
/Kande dürür dost ili / Yürü bülbül yürü dost illerine /Cân›m seni özler seni
nakaratl› befl fliir esas al›narak dostluk kavram› ifllenecektir. Ayr›ca divânda bu-
lunan di¤er dost muhteval› baz› beyitlerden de yararlanarak divandaki dosluk
kavram›n› ele alaca¤›z.
fiemseddin Sami Kâmûs-› Türkî isimli lügatinde dost kelimesini flöyle aç›klar:
Sevilen adam, muhibb, yâr, s›dd›k, dost nasihati; mafluk, mafluka, mahbub,
mahbube; mahbub-› hakiki ve maflukül-arifin olan vücud-› mutlak2 Süleyman
Uluda¤ Tasavuf Terimleri Sözlü¤ü’nde dost kelimesini flöyle aç›klar: Yar, sevgi-
li, arkadafl, ahbab, muhabbet ve sevgi. Kulun Allah’› sevmesinden önce Allah’›n
ezelde kulunu sevmesi ve dost edinmesi.3

Hüdâyî’nin, dost kavram›na daha çok, yarat›c› ve onun s›fatlar›yla ilgili anlam-
lar yükledi¤ini görmekteyiz. Bu ba¤lamda,  seçti¤imiz baz› dostluk hikâyesiyle
konuya girmek istiyoruz. 
Peygamberler tarihinde, Halilulah s›fat›yla vas›fland›r›lan Hz. ‹brahim’in ayr›
bir yeri vard›r. Daha sonra  baz› bilge kifliler, Hz. ‹brahim’in bu özelli¤ini kendi-
lerine meflrep olarak seçmifllerdir. Mevlana ile fiems’in dostluklar›, Yunus, Eflre-
fo¤lu ve Hudaî bunlar›n ilk akla gelenleridir. ‹slam tarihinde, Hz. Ebubekir unu-
tulmaz dostluk örneklerini insanl›k alemine arma¤an etti. Kur’an’da  ma¤ara ar-
kadafl› olarak vas›fland›r›ld›. Hz Ömer, onun ma¤arada geçen bir günü ve bir ge-
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cesi benden ve ailemden daha hay›rl›d›r der. Düflman›n ma¤aran›n önüne kadar
geldi¤ini gören Hz. Ebubekir, en yak›n dostu, en yak›n› sevgiler sevgilisine flöy-
le der:
-Ey Allah’›n peygamberi, flâyet biri ayaklar›n›n ucuna baksa bizi görecek dedi.
Hz. Peygamber metanetini kaybetmeyerek, üzülme bu iki arkadafl›n üçüncüsü
Allah’t›r, O bizimle beraberdir dedi.
Ma¤arada geçen üç günlük zaman›n özü, Allah ile beraber olmak idi. ‹ki dost bu
beraberli¤i doyas›ya tatm›fllard›. Bu duygunun temel teflkil etti¤i doyum olma-
yan sohbet ma¤arada yap›lm›flt›4. Bu iki arkadafltan birinin en önemli özelli¤i
güvenilir insan olmas›yd›. Di¤erinin ki ise do¤ru insan olmas›yd›. Dolay›s›yla bu
iki özellik birleflince emsalsiz bir dostluk orataya ç›kt›. Bu dostlu¤un temelinde
ilahi r›za bulunmaktayd›. Hz. Ebubekir ma¤aran›n deliklerinden ç›kan y›lan›n
Hz. Peygamberi ›s›rmamas› için eliyle aya¤›yla elbisesiyle ve en önemlisi de
gönlüyle deli¤i t›kar. Zaten herfley gönülde olup biter. Tasavvufi gelenekte de
gönül çoçuklar› muteber olup onlara yol evlad› ad› verilir. Bu evlat etraf›ndaki-
leri saf duygularla dünyevi karfl›l›k beklemeden sever.
‹nsan en flerefli varl›k oldu¤u için, dünyevi dostlu¤un en önemlisi Allah ad›na
insana dost olmakt›r. Daha sonra fikre co¤rafyaya tarihe edebiyata komfluya hü-
lasa herfleye dost olmak. Uhrevî dostluklar›n temeli de aflk gibi dünyada at›l›yor.
Dünyevî de¤erler mecazdan hakikate geçen bir köprü gibidir. Bedri Rahmi’nin
ifadesiyle, dünya bütün kiriyle pas›yla sevilmeye de¤er5 . Bunun için insan›n ön-
ce kendisiyle bar›fl›k olmas› laz›m. ‹rfan Fethi Gemuhluo¤lu, bu konuda flöyle
der: ‘Kendisine dost olmayanlar gayr›ya dost olamazlar. Kendileriyle bar›fla vara-
mayanlar gayr›yla bar›fla varamazlar. Kald› ki savafl yoktur. Dünya dostluk üzeri-
ne halkedilmifltir’6 . Ayn› konuyla ilgili olarak Eflrefo¤lu Rumi ne güzel söyler:

Yo¤ idi levh ü kalem, ›flk var idi
Âfl›k u maflûk u ›flk bir yâr idi
Âfl›k u maflûk u ›flk bir yâr iken
Cebrail ol arada a¤yâr idi7

‹lahi tecellilere çokça mazhar olan toprak, Âfl›k Veysel taraf›ndan sad›k yâr ve
dost olarak nitelendirilmifldir. Maddî hayat›n temeli olan toprak, ayn› zamanda
insana verilen nimetlere sunuculuk etmesi bak›m›ndan manevî anlam da tafl›r.
Gizli hazineler, daima toprak vas›tas›yla insana sunulmaktad›r. ‹nsan›n topra¤a
dost olmas›n› maddî ve yüzeysel bir dostlu¤un ötesinde ilahî ve ahlakî de¤erler
aç›s›ndan ele almak gerekir. Tevazu, bereket, tevekkül ve sab›r gibi erdemleri de
sembolize eden toprak, insan› maddî âlemden manevî âlemlere, insanl›¤a ve ah-
laka , çal›flma¤a ve birli¤e götüren önemli bir unsurdur.8

Bir dostu Hz. Yusuf’a kuyudaki halini sordu. Yusuf, kuyuda yaflad›klar›n anlat-
t›ktan sonra dostuna dönerek flöyle bir soru sordu: “Dost ziyaretine eli bofl gidil-
mez. Söyle bana, nas›l bir hediye getirdin?” ‘Allah, mahfler gününde kullar›n›n
nas›l bir hediye getirdiklerini bilmek ister. Yoksa buraya dönmeyi beklemiyor
muydunuz? Diye sorar. Dostu , Hz. Yusuf’a flöyle cevap verir: Sana getirmek için
düflündüklerimin hiçbirisini sana lay›k bulmad›m. Senin güzelli¤inin benzeri
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yoktur. Bunun için sana getirebilece¤im en güzel hediye aynad›r der ‘ ve elinde-
ki aynay› hediye olarak Yusuf’a sunar. Varl›¤›n aynas› yokluktur.9

Köylünün biri, kentli bir adamla dost olmufltu. fiehre gelince onun evinde ko-
nakl›yor, yiyip içiyordu. Arkadafl› bir dedi¤ini iki etmiyor, evde kendini rahat
hissetmesi için elinden geleni yap›yordu. Köylü adam her seferinde onu ›srarla
köye davet ediyordu. Arkadafl› ise inflallah diyordu.  Böylece aylar, y›llar geçti.
Köylü adam, kente gelifllerinde dostuna konuk oldu. Her defas›nda da dostunu
köyüne davet etti. Bir gün flehirli adam›n çocuklar›:

‘Baba’ dedi. ‘Neden köye gitmiyoruz?  Konu¤umuz, bizi sürekli ça¤›r›yor .’

Adam:

‘Do¤ru’ dedi. ‘Gitmemiz iyi olur ama, iyilikte bulu›ndu¤un insan›n flerrinden
kork demifller. Onunla güzel bir dostlu¤umuz var. Bunun bozulmas›n› istemiyo-
rum.’

Bu günlerde köylü yine haber göndererek arkadafl›n› köyüne davet etti. fiehirli
adam, bir bahar gününde çocuklar›n› da alarak yola ç›kt›. Köye vard›lar, adam›n
evini sordular. Köylülerden biri adam›n evini gösterdi. Kap›y› çald›lar, fakat ka-
p› bir türlü aç›lm›yordu. Tam bu s›rada ya¤mur yapmaya bafllad›. Ev sahibi or-
tal›kta görünmüyordu. fiehirli adam, kap›n›n önünde çocuklar›yla birlikte ›slan-
d› ve üflümeye bafllad›. Bu s›rada ev sahibi ç›kageldi. fiehirli adam, ev sahibine:
‘köyüne kadar geldik, neredeyse görüflemeden geri dönecektik’ dedi. 

Köylü: ‘kendilerini tan›mad›¤›n› ve kendi varl›¤›ndan bile habersiz oldu¤unu, ken-
disini ilahi aflka adad›¤›n›, aflk flarab› içerek sarhofl oldu¤unu’ söyledi. Bu vaziyet
karfl›s›nda flehirli dona kald›. fiehirli adam, çeflitli hat›ralar›n› anlatarak kendisini
tan›tmaya çal›flt›. Bütün bunlara ra¤men köylü, ben sizi tan›m›yorum dedi. fiehirli
adam: ‘Tamam bizi tan›ma, biz iliklerimize kadar ›sland›k. Hiç olmazsa bize bafl›-
m›z› sokacak bir yer göster de sabahlayal›m’ dedi. Köylü adam: ‘bahçesindeki ku-
lübede sabahlayabileceklerini, yaln›z dikkatli olmalar›n› gece vaktinde buraya kurt
gelebilece¤ini’ söyledi. fiehirli, çaresiz bu kulübeye s›¤›nd›. Gecenin ilerleyen vak-
tinde bir ses duydu ve irkilerek yay›n› f›rlatt›. Köylü adam: ‘eyvah s›pam› vurdun’
diye ba¤›rmaya bafllad›. fiehirli: ‘o s›pa de¤il kurttu’dedi. Köylü, s›pas›n› sesinden
tan›d›¤›n› söyledi. fiehirli bu söz karfl›s›nda dayanamayarak flöyle dedi: 

‘Ey vefas›z insan gecenin karanl›¤›nda s›pan› sesinden tan›yorsun da gündüz
vakti dostunu tan›m›yorsun. Bir de utanmadan kendini ilahi aflka adad›¤›n›
söylüyorsun. Anlafl›l›yor ki sen aflk flarab› de¤il ayran içmiflsin.’10

Günümüz toplumunda dostluklar›n daha çok maddi iliflkilere dayal› oldu¤unu
dikkate ald›¤›m›zda, hepimizin bu hikâyeden alabilece¤imiz pek çok derslerin
olabilece¤ini söyleyebiliriz Hüdâyî gibi mutasavv›flar, karfl›l›ks›z, ebedi Dosta
ve dostluk yoluna adad›lar. Bunun tabii bir sonucu olarak, etraflar›nda kendile-
rini gönülden seven bir topluluk daima olageldi.  

Hüdâyî, dostluk kavram›n› divân ve halk fliirinde çok s›k olarak kullan›lan gül,
bülbül ve gülflen kavramlar›yla ifade eder. fiimdi fliirlerinden hareketle, Hüdâ-
yî’nin dostluk kavram›na bak›fl›n› ana hatlar›yla ele alal›m.
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Cehennemden azâd eder 
Dost, yoluna irflâd eder
Gam-gîn gönüller flâd eder
Lâilahe illallah 2/a11

‹nsan, kendisine gerçek bir dost isterse Allah ona yeter. Onun dostlu¤uyla, bü-
tün eflya ona dost olur. O gerçek dost, kulunu her türlü kötülüklerden ve cehen-
nem ateflinden korur. ‹nsana güzel ufuklar açar, mutsuz oldu¤u zamanlarda sa-
adet kap›lar›n› açar.

Eyler seherde gulgule 
Dost gülfleninün bülbülü
‹ster vire cân›n güle
Cân gülfleninin bülbülü

Feryâd edersin rûz u fleb
Bu derdüne n’oldu sebeb
Gülden ne eylersün taleb
Dost gülfleninin bülbülü

Bin cân ile âfl›k olan 
Yolunda hofl sâd›k olan
Dost bezmine lây›k olan
Cân gülfleninin bülbülü

Bülbül ki ârif cân›dur
Dost ilinin mihmân›dur
Derd ehlünün yâran›dur
Dost gülfleninin bülbülü

Dost bâ¤›na k›lmak nazar
Cânunda etdi mi eser
Virgil Hüdâyî’ye haber
Cân gülfleninin bülbülü 4/a      

Bülbül, do¤u edebiyat›nda daima âfl›¤› veya ârifi sembolize eden bir kavramd›r.
Ayn› flekilde yukardaki fliirde de, dost gül bahçesinin bülbülü, can gül bahçesi-
nin tamlamalar›n›, âfl›k›n veya ârifin yerine kullan›lm›fl istiareler olarak kabul
edebiliriz. Ârifler, bülbül gibi gece gündüz daima bülbüle (ilahi sevgili-dost) ka-
vuflmak için inleyip dururlar. Onlar için en büyük makam, dost ülkesine misa-
fir olabilmek , dost ba¤›na nazar edebilmek ve bin cana bile sahip olsalar bu
u¤urda hepsini bu u¤urda feda edebilmektir.

Arzulayup dost illerin
Kokma¤a manâ güllerin
Açup muhabbet yollar›n
Meydân iderler hû ile 5/a
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Erenlerin bütün gayreti,  sevgi yoluyla dost iline kavuflmak ve orada mana gül-
lerini koklamakt›r.

Dost ile itdigin ahdî unutma 
Gel gönül dost illerüne gidelüm 
Sak›n bu vîrân evde vatân tutma 
Gel gönül Dost illerüne gidelüm

Kudretimüz yettigünce eflelüm
Pervaz urup yüce beller aflal›m
Senün ile Dost iline düflelüm
Gel gönül Dost illerüne gidelüm
Cânân ilin varup görmek dilersen
Hayât iklimine ermek dilersen 
Solmaz gülflen gülün dermek dilersün
Gel gönül Dost illerüne gidelüm
Dost’dan yana kanat bulup uçal›m
Ag ü karayâ bakmayup geçelüm
H›z›r gibi âb-› hayât içelüm
Gel gönül Dost illerüne gidelüm 12/a
fiiirin ilk m›sra›nda, ebediyet yolculu¤unun bafllang›c› kabul edebilece¤imiz
bezm-i elestte, Yarat›c›n›n: ‘Ben, sizin Rabbiniz de¤il miyim’ sorusuna, insano¤-
lunun: evet fleklinde verdi¤i cevap hat›rlat›larak, verdi¤i söze sad›k kalmas› ha-
t›rlat›lm›flt›r. Bu evet cevab›n›n gere¤i olarak, ebedi dosta (Allah), solmayan gü-
le kavuflabilme azim ve gayreti içinde olmas› gerekti¤i hat›rlat›lm›flt›r.

fiâir, fliirin son dörtlü¤ünde gönle seslenerek H›z›r gibi ab-› hayât› içip dost ili-
ne gitmek ister. Rivâyetlere göre, H›z›r (a.s) ebedi hayata mazhar olan bir pey-
gamberdir. Bunalan insanlar›n imdad›na yetiflir. Âb-› hayat› içti¤i, ‹skender’e
suyu bulmak için yard›mc› oldu¤undan dolay› ebedî hayata mazhar oldu¤u bi-
linir.12 Hz. H›z›r’›n ikinci hayat mertebesinde oldu¤u da baz› bilginler taraf›ndan
ileri sürülür. Bizim hayat›m›za göre bir derece daha serbest bir hayat mertebe-
sinde bulunan Hz H›z›r, insanüstü bir hayata mazhar olmufltur. Bunlar›n,  in-
sanlardan farkl› olarak, istedikleri zaman yiyip içme d›fl›nda s›rad›fl› özellikler
tafl›d›klar› ve insanî ihtiyaçlara muhtaç olmad›klar› söylenebilir.

Evliyan›n baz›lar›n›n, H›z›r’la ilgili çeflitli maceralar› menâk›bnâmelerinde anla-
t›l›r. Seyr u süllukta, H›z›r makam›na yükselen bir veli, H›z›r’la görüflerek ondan
ders al›r ve H›zr’›n flahs› gibi alg›lanabilir. Bu bak›fl aç›s›ndan dolay›, ‘Bulundu-
¤un her geceyi Kadir, gördü¤ün her insan› da H›z›r bileceksin’ sözü darb-› me-
sel haline gelmifltir.   

Nefs ü fleytâna zebûn eyleme kullar›n 
Âfl›k ü sâd›ka âsân götüre yollar›n›
Vara bülbülleri seyrân ide Dost illerini
Umar›z lutf u ‘inâyet ide Mevlâ-y› Kerîm 13/b
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Yukar›daki dörtlükte de, Dost yolunda yürürken insan›n en büyük düflman›-
n›n nefis ve fleytan oldu¤u ve bu yolda karfl›lafl›lafl›labilecek çeflitli tehlikeler-
den, ancak yarat›c›n›n yard›m›yla kurtulabilmenin mümkün olabice¤i vurgu-
lan›r.

Yine gönlüm Dost illerin özledi
O illere bir kez dahi varam m›
Dost dîdâr›n bizden yiter gizledi
Bir gün ola hûb Cemâlin görem mi

***

‹y Hüdâyî Dost’dan yana uçuben 
Kana kana âb-› hayât içüben 
Hakk yol virüp hicâblardan geçüben 
Acep vahdet serây›na girem mi 15/a

Tasavvuf ehlinin en büyük amac›, Dostun yüzünü, yani Onun cemalini görebil-
cektir. Âfl›klar, ancak bugüzelli¤i seyrederek mutlu olabilirler. Onlar›n cenneti,
sevgilinin güzel yüzüdür. Bunun d›fl›ndaki hedeflerin, onlar fazlaca bir de¤er ta-
fl›mad›¤› yukar›da m›sralarda hat›rlat›l›r. Tabii ki bu hedefe ulaflman›n o kadar
kolay bir ifl olmad›¤›, bu yolda çeflitli s›k›nt› ve belalarla karfl›lafl›labile¤i de be-
lirtilir. 

Yiter olduk fenâ ba¤›nda 
Yürü bülbül yürü dost illerine
‹düp tâvus-› kudsîlere cevlân 
Yürü bülbül yürü dost illerine
Gülün rengine aldanma uçagör
Bu kesret mürg-i zâr›ndan geçegör
Varup vahdet flarâb›ndan içegör
Yürü bülbül yürü dost illerine
Güli sanma ki derdüne devâdur
Sivâ hubb› çü beyhûde hevâdur
Ko gayr› maksad-› aksâ Hudâdur
Yürü bülbül yürü dost illerine
Göreli pervâneyi andan sebak al
Köyünür nâr-› ‘›flka perr ile bâl
Mecâz› ko hakîkat bahrine dal
Yürü bülbül yürü dost illerine 
Gönül virme Hüdâyî kâinâta 
Geçüp fâniden er bâki hayâta 
Safâ bul gark olup envâr-› zâta 
Yürü bülbül yürü dost illerine 29/a

Hüdâyî, yukar›daki fliirinde âfl›¤a, dünyan›n cazibesine aldanmadan, ilahi dostu
arayan tavusa arkadafl olup hakikat ve  birlik denizine dalma tavsiyesinde bulunur.



Bilür var m› bu yol›
Kanda durur dost ili 
Söyle ey cân bülbüli
Kanda durur dost ili

Ey âfl›klar sâd›klar 
Ey derd ile yan›klar 
Dün ü gün uyan›klar
Kande durur dost ili

Bunda iken bilünüz
Sonra irmez elünüz
Arayuben bulunuz
Kande durur dost ili

A¤yar›n› süregör 
Dost dîdâr›n göregör 
Bir bilüre soragör 
Kande durur dost ili

Ey Hüdâyî bildün mi
Arayuben buldun m› 
‘Iflkun ile doldun m› 
Kande durur dost ili 33/a

***

S›rat köprüsün geçmeden
Dost illerine uçmadan
Kefser flarâb›n içmeden
Nic’olur bizüm halümiz 42/a

***

Koyup sidre vü Tûbâ’y›
Gönlüm seni özler seni
Gerekmez gayr› sevdây›
Cân›m seni özler seni
Bülbüller ister gülistân
Pervâne flem’-i flebistân
‘Âfl›k seni ister hemân
Gönlüm seni özler seni
Hüsrev fiîrîn meftûnu
Kays ile Leylî Mecnûn’u
Ne an› ister ne bunu
Cân›m seni özler seni
Gerçi cennet de güzeldür
Lîk hüsnün bî-bedeldür
K›smet-i rûz-› ezeldür
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Gül-ü Muhammedî 



Gönlüm seni özler seni
Gayr› bakmaz ‘âfl›k gözü
Sana do¤rulmuflur özü
Budur Hüdâyî’nin sözü
Cân›m seni özler seni 49/a

Bu fliir, can bülbülü, dert, uyan›kl›k, zaman›nda ifl iflten geçmeden önce akl›-
n› bafl›na almak, her zaman bilge bir insan›n yard›m›na muhtaç olmak, aflk,
daima aray›fl içinde bulunmak, dost yurdu ve didar kavramlar› üzerine kurul-
mufltur.

Gülistânda güli handân iden dost
Ana bülbülleri nâlân iden dost
Dilersen katreyi ummân iden dost
Kimini kul kimini sultân iden dost

Bakarsan ‘âleme bir özge üslûb 
Kimi tâlib olupdur kimi matlûb
Kimi a¤ladup mânend-i Yâ‘kûb 
Kimini Yûsuf-› Ken‘ân iden dost

T›ls›m olup benî-Âdemde sûret
Konulmufl anda esrâr- hakîkat
Mukaddem görünüp flevk ü muhabbet 
Tecellî-i cemâl ihsân iden dost

Habîb’e emrün ile h›sn olup gâr
Halîl’e gülflen oldu fliddet-i nâr 
Zaîfün eylesen derdüne tîmâr 
Ne var ey derdlere dermân iden dost

fiunu kim ide Mevlâ mazhar-› zât
Hüdâyî bulsa ta’n m› nice lezzât
Cemâline idüp insân› mir’ât
Kemâl-i hüsnüni seyrân iden dost 62/b

Her zaman Türk kültüründe ve edebiyat›nda gülün ayr› bir yeri oldu¤unu  bil-
di¤imiz Gül, çiçeklerin flah›d›r, Gülün yapraklar›, yüce yarat›c›n›n cemalini, di-
keni ise celalini ifade eder. Tasavvufta ise gönülde meydana gelen bilginin so-
nucu ve meyvesi olarak alg›lan›r. Baklî:”K›rm›z› gül, Allah’›n sevgisinden bir
parçad›r.” Hadisini hat›rlat›r. Gülde nas (handan) bülbülde de niyaz (nâlân) var-
d›r.13

Tasavvufa göre kul olamayan sultan olamaz. Sultanlar her fleyi kullukta buldular.
Derviflin fleyhine kul olmas› büyük bir flereftir. Allah’a tam anlam›yla ihlasla kul-
luk yapmak en büyük sultanl›kt›r. Bu kullu¤u yerine getiren özgür olmufl olur.14

Tasavvufta kul olmak azadeliktir. ‹nsan dünyaya bir kul olarak gelir. Masiva in-
san› Allah’tan uzaklaflt›rarak flöhret ve servet ihtiras›n› körükler. Kifli Allah’a kul
olursa azade, masivaya kul olursa esir olur.15 Tasavvufun on esas›ndan birisi
olan zühd, salikin dünyay› ölümde terketti¤i gibi terketmesi anlam›na gelir.Ya-
vuz Sultan Selim’e atfedilen flu beyit bu konuyu, yani dünyay› kalben terkedip,
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bir bilgenin rehberli¤inde ilahi sevgiliyi aramak hususunu, flu beyitlerle ne gü-
zel ifade eder:

Pâdiflâh-› âlem olmak bir kuru kavga imifl 
Bir velîye bende olmak cümleden a’lâ imifl
Cümle âlem der bana hep senündür bu cihân
Kâfirem ger var›sa içinde bir taflum benüm

Hayalî ve Yeniflehirli Avnî Beyler de benzer duygular› flöyle dile getirirler:

Hayâlî fakr flâl›na sararlar cism-i üryân›
Anunla fakr iderler atlas u dîbây› bilmezler
Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik
Biz âleme bir yâr içün âh etmeye geldik

Gülflen (gül bahçesi) salikin gönlünü marifete ve irfana aç›lmas› anlam›na gelir.
Cemal, Allah’›n lütuf ve rahmete vesile olan vasf›d›r. Kaynaklarda flâiri belirtil-
meyen flu beyit tasavvuf ekseninde varl›¤›n yarat›c› ile olan münasebetini (yu-
kar›daki fliirin son dörtlü¤ünde de belirtildi¤i gibi) güzel bir flekilde dile getirir:

Kendi hüsnün hûblar fleklinde peydâ eyledin
Çeflm-i âfl›kdan dönüp sonra temâfla eyledin16

Her güzellik ve sanat sahibi kendi sanat ve güzelli¤ine görmek ve göstermek is-
teyecektir. Bunun için mutlak vücud, kemal ve cemal sahibi olan yüce yarat›c›
da kendini görmek ve göstermek istemifltir. Bunun için mutlak cemal ve kemal
sahibi olan yarat›c› kainat› ve insan› yaratm›flt›r. Dolay›s›yla insan için gayele-
rin en büyü¤ü kainat›n yarat›c›s›n›n dostlu¤unu kazanmakt›r. Çünkü O dost
olursa herfley insana dost olacakt›r. O’nu bulan herfleyi bulur O’u tan›yan ve ita-
at eden zindanlarda da olsa kendini sarayda kabul edebilir. O’nu unutan ve O’a
itaat etmeyen saraylarda da olsa zindandad›r, bedbahtt›r. ‹flte Azîz Mahmut Hu-
dai hazretleri dostluk olgusuna hep bu aç›dan bakarak gerçek dostun yüce yara-
t›c› oldu¤unu fliirlerinde dile getirir.
Cüneyd-i Ba¤dadî, talep eden bulur, fiiblî de, bulan arar der. Aranan olmak ara-
yan olamktan iyi olmakla beraber talep iyidir. Talebi olmayan›n matlubu yoktur.
‹ki türlü talep vard›r: Cennet taliplileri (zâhidler) , didara talip olanlar (fukara) 
Arayan Mevlas›n› da bulur belas›n› da. O’nu talep yolunda att›¤›n ilk ad›mda
kendisini bulursun.17 Kimilerine göre sevgiyle kimilerine göre de ibadetle bulu-
nur. Bu konuda Yunus flöyle der:

Ararsan Mevlay› gönlünde ara 
Mekke’de Kudüs’te Hac’da degüldür

Hüdâyî de, ayn› flekilde afla¤›daki fliirine, yüceler yücesi O dostun insana bah-
fletmifl oldu¤u vücut ve gönül nimetlerini zikrederek bafllar. Ard›ndan insana
verilen di¤er maddi ve manevi nimetlere (özellikle manevi) dikkat çeker. 

Kande akl-› kas›r›n kande hayâl-i vasl-› dost
Hiç ankay› flikar itmek ola m› bir meges 86/a
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Vücûd iklîmini îcâd iden dost
Dil ü cân mülkini âbâd iden dost
Yed-i kudretle yapup bu vücûdu
Visâli zevki ile flâd iden dost
Sahatdan h›fz idüp sâd›k kulunu 
R›zâs› yoluna irflad iden dost
Aç›p lutf u ‘inâyet kapusunu 
Bizi ihsân›na mu‘tâd iden dost
Hüdâyî kuluna idüp hidâyet 
Sivâdan lutfula âzâd iden dost 109/a

***

Gelin diyelüm flevk ile
La ilâhe ill’Allâh
‘Iflk ile s›dk ü zevk ile
La ilâhe ill’Allâh
Cehennemden azâd ider
Dost yoluna irflâd ider
Gamgîn gönüller flâd ider
La ilâhe ill’Allâh
Cennet onunla aç›lur
Mü’minlere nûr saç›lur
Dost illerine geçilür
La ilâhe ill’Allâh
Aç›lalum güller ile
Ötelim bülbüller ile
Diyelim pâk diller ile
La ilâhe ill’Allâh
Kan› bir kalbi uyanuk
Kan› bir ci¤eri yanuk
Do¤ru yol istersen ‘âfl›k
La ilâhe ill’Allâh
Derdlülerin dermân›dur
Hakk’›n bize ihsân›dur
Tesbîhlerin sultân›dur
La ilâhe ill’Allâh 110/b

***

Dinî-tasaavufî fliirin tersine âfl›k’›n en önemli özelligi, Klasik fliirimizin tam ter-
sine k›skanç olmas›d›r. Âfl›k, sevgiliyi k›skanmad›¤› gibi bilakis O hakiki sevgi-
liye âfl›k olanlar›n say›s›n›n artmas›n› taleb eder ve bunun için fliirler yazar. Mu-
tasavv›f flâirler, daima  Tafll›cal› Yahya Bey’in flu beytine uygun düflen fliirler
yazm›fllard›r.
Kâflkî sevdi¤imi sevse kamu halk-› cihân
‹flimiz cümle hemân k›ssa-i cânân olsa
“Keflke yarat›lm›fl ne varsa (onlar›n hepsi) benim sevdi¤imi sevse de iflimizin ta-
mam› sevgiliyi konuflmak ve onun hikâyelerini anlatmak olsa.” 



Yahya Bey’in bu beyitte ele ifade etme¤e çal›flt›¤› sevgili, bütün kalplere sevgi
ateflini koyan mutlak güzellik sahibi olan yüce yarat›c›d›r. Bütün beflerî sevgiler,
onun sevgisine mazhar olduklar› için sevilirler ve O’nun isimlerinin tecellileri
sayesinde varl›klar›n› devam ettirebilirler. Çünkü batmaya ve yok olmaya mah-
kum olanlar gerçekten sevilmeye de¤mez ve bu özelli¤e sahip olan bir varl›klar,
gerçek dost ve sevgili olamaz. Sevme mahalli olan kalp, ebedi bir aflkla tatmin
olabilir. Yine kalp, hiçbir fleye muhtaç olmayan ve her fleyin ona muhtaç oldu-
¤u (samed) yüce yarat›c›n›n tecellisine ayna oldu¤u için, mâsivây› gerçek an-
lamda sevemez. 
Hüdâyî’nin dostluk konusundaki düflünceleriyle örtüflen Mevlânâ Câmi’nin flu
tavsiyeleri ile bitirelim: 
Yaln›z bir fley iste, baflka sevgililer isteme,  yaln›z Bir’i anlamaya, bilmeye çal›fl,
O’nu anlamaya çal›flmayan bilgilerin bir faydas› yoktur, yaln›z Bir’i iste baflka-
lar› zaten yard›ma gelmiyor.
Hüdâyî, dünyevî cazibe ve güzelliklere kap›l›p ebedî dosttan yüz çevirmemek
gerekti¤i konusunu s›ral› bir flekilde ele al›r. Her insanda geçici cazibe ve gölge-
lere kap›lma arzusu vard›r. Tasavvuf ve onun içersindeki seyr ü sülük yard›m›y-
la dervifl bu tehlikelerden kurtulup yüzünü ebedi dosta çevirir. Yaz›m›z› Hüdâ-
yî’nin hemflehrisi Nasreddin Hoca’n›n masivaya veya mecazi güzelliklere alda-
nanlar›n halini ironize eden bir f›kras›yla noktalayal›m:
“Hoca bir gün komflusunun bahçasine girer. Bahçedeki sebzeleri çuval›na dol-
dururken mal sahibi gelerek: ‘Burada ne yap›yorsun?’ diye sorar. Hoca ‘Beni bu-
raya rüzgar att›!’ der. Bahçe sahibi: ‘Peki bu sebzeleri kim kopard›?’ diye sorar.
Hoca: ‘Rüzgar fliddetli oldu¤undan beni oradan oraya att› ben de onlara tutun-
dum, bu yüzden koptular.’ der. Bostanc›: ‘Peki bunlar› çuvala kim doldurdu?’
deyince Hoca: ‘‹flte ben de onu düflünüyordum.’ der. Nasreddin Hoca’n›n bu f›k-
ras›n› flu flekilde yorumlayabiliriz: Gerçek hayata göre bir gölge bir hayal gibi
olan bu dünya hayat›nda yar›n› düflünmeden tûl-i emelle çal›fl›p helal haram
ay›r›m› yapmadan r›z›k toplayanlar latîfe yoluyla k›saca elefltirilir.18
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