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Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi; Azîz Mahmud Hûdâyî Vakf› Baﬂkan›

Allah’›n ad›n› anarak, O’na hamd, sevgili Peygamberimize salât ve selâm göndererek ve ard›ndan hepinizi sayg›yla selamlayarak konuﬂmama baﬂlamak istiyorum. De¤erli dostlar hoﬂ geldiniz ﬂeref verdiniz.
Efendim, Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri’ni bu salonlara taﬂ›yan, bu büyük kitle
ile buluﬂturan ﬂüphesiz de¤erli baﬂkan›m›z Mehmet Çak›r Bey’dir. Ona Azîz Mahmut Hüdâyî Vakf› Baﬂkan› s›fat›yla teﬂekkür borçluyum. Çünkü onun gayreti,
himmeti ve her türlü takdirin fevkindeki ileri görüﬂü olmasayd›, bugün bu kadar
büyük bir kitleye ulaﬂma imkân› bulamayacakt›k. Onun bir Üsküdar âﬂ›k›, bir
Azîz Mahmut Hüdâyî muhibbi ve hizmet sevdal›s› insan olarak ortaya koydu¤u
bu çaba bugün Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’ni ‹stanbul genelinde böyle sizler
gibi gönül dostlar›yla buluﬂturdu. Kendisine teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca de¤erli
belediyemizin, isimlerini burada saymaya gerek görmedi¤im çok de¤erli mensuplar›na gerçekten can-siperâne gayretleri sebebiyle ve ﬂüphesiz mesai arkadaﬂlar›m
Hüdâyî vakf›ndaki de¤erli arkadaﬂlar›ma, kardeﬂlerime, dostlar›ma teﬂekkür ediyorum. Ve tabi teﬂekkürün en büyü¤ü siz de¤erli ‹stanbullulara, de¤erli Türkiye
dostlar›ma… Çünkü görüyorum ki, sadece ‹stanbul’dan de¤il, Adapazar›’ndan,
Düzce’den, Bolu’dan, Ankara’dan, Konya’dan, Karaman’dan koﬂup gelenler var.
Hoﬂ geldiniz, safâlar getirdiniz. Ankara Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›m›z›n eﬂi Nevin Han›mefendi s›rf bunun için geldiler, kendilerine özellikle teﬂekkür ediyorum.
Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi’ne büyük hizmetleri var, onun için teﬂekkür etmek istiyorum, bu vesileyle kendilerine hürmetlerimi arz ediyorum.
De¤erli dostlar! Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri hicrî hesaba göre 90 y›l ömür
sürmüﬂ ve 90 y›ll›k hayat›n›n 40 senesini ink›tas›z Üsküdar’da, 20 y›l›n› Eminö17
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nü Küçük Ayasofya civar›nda geçirmiﬂ, böylece 90 y›ll›k hayat›n›n 3’te 2’sini, 60
y›l›n› ‹stanbul’da geçirmiﬂ ve hem Üsküdarl›, hem ‹stanbullu, hem Türkiyeli bir
mânâ eri. Di¤er 30 y›ll›k k›sm›n›n 15’i kendi memleketinde Koçhisar ve Sivrihisar’da, geriye kalan k›sm› ise vazife icab› Bursa’da, Edirne’de, M›s›r’da, ve Balkanlar’da geçmiﬂtir. Talebelik dönemi ve hizmet dönemi ise ‹stanbul merkezidir. Anadolu’dan ç›km›ﬂ Anadolu’nun ba¤r›ndan kopup gelmiﬂ, Koçhisar do¤umlu, Sivrihisar’da büyümüﬂ ve ‹stanbul’un manevî ikliminde ilim ve irfan soluklam›ﬂ, medrese tahsili yapm›ﬂ, kad›l›k, müderrislik pâyelerine nâil olmuﬂ,
ama daha sonra tasavvuf yoluna, gönülleri ihyâ etmeye, gönül imar›na vakf-› vücûd ederek gönüller sultan› olmuﬂtur. Kendisinden önceki ‹mam Gazzâlî gibi
Hac› Bayram Veli gibi. ‹mam Gazzâlî de malumunuz oldu¤u üzere Selçuklular
zaman›nda Nizâmiye Medresesi’nde müderris iken gönlündeki, kafas›ndaki birtak›m f›rt›nal› suallere cevap sadedinde yaﬂad›¤› ihtilâclar esnas›nda medreseyi
b›rakm›ﬂ ve tasavvuf yoluna sülûk etmiﬂtir. Ankara’n›n gönüller sultan› ve manevî sahibi Hac› Bayram Velî de, -ki Azîz Mahmut Hüdâyî ile ayn› manevî silsileye, ayn› manevî yola ba¤l›d›rlar- o da medresede ald›¤› e¤itimi ve müderrisli¤i ikmâl ettikten, bir noktaya geldikten sonra tasavvuf yoluna yönelmiﬂ, mâneviyat yoluna sülûk etmiﬂtir. Hüdâyî Hazretleri de bunlardand›r. Bilindi¤i gibi
Efendimiz (s.a.v)’in temsil etti¤i üç büyük otorite vard›r. Siyasî otorite, ilmî otorite, manevî otorite. Bu iki otoriteden siyasî ve ilmî olan›n Peygamberimizden
sonra müesseseleﬂen ﬂeklinde, kurumsallaﬂan ﬂeklinde tenfîzî bir yapt›r›m gücünün bulundu¤u, ilmî otoriteyi temsil eden insanlar›n elinde bir güç ve iktidar›n bulundu¤u, siyasi otoritenin sahiplerinde de bir güç bulundu¤u bilinmektedir. Ancak bunlardan üçüncüsü olan manevî otorite tenfîzî kuvveti olmayan,
yapt›r›m gücü bulunmayan, sadece ve sadece faziletle, irfanla gönüllere girmek
suretiyle insanlara rehberlik eden bir kurum oldu¤u için gönle girmek isteyen
insanlar, gönülleri önemseyen insanlar ve insanlara müeyyide ile de¤il gönül
yoluyla yaklaﬂmak isteyen insanlar medreseyi, müderrisli¤i, kad›l›¤› b›rak›p bu
yola sülûk etmiﬂler ve Azîz Mahmut Hüdâyî, Hac› Bayram Veli gibi önemli ﬂahsiyetler olmuﬂlard›r.
Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin tasavvufî çizgisi geleneksel mânada ‹mam
Gazzâlî çizgisi ile çok benzeﬂmektedir. Vâk›a, kendisi tasavvufî düﬂüncenin y›ld›z ﬂahsiyetlerinden Muhyiddin ‹bnü’l-Arabî’yi okumuﬂ, eserlerinde s›kça al›nt›lar yapm›ﬂ ve o zâta, o muhterem tasavvuf büyü¤üne ba¤l›l›¤›n› s›k s›k vurgulam›ﬂt›r. Ve nitekim yine onun yolunun daha sonraki as›rlarda temsilcisi bulunan ve Osmanl› tasavvufunda en velûd müellif olarak, en çok eser veren müellif olarak tarihe geçmiﬂ olan Bursal› ‹smail Hakk› -ki Hüdâyî yolunun müdâvimlerindendir- o da Muhyiddin ‹bnü’l-Arabî’yi en iyi okuyan, en iyi anlayan ve
Türk okuyucusuna en iyi aktaran insand›r. Rûhu’l-Beyân tefsirinde ondan çok
al›nt› yapm›ﬂt›r. Rûhu’l-Beyân da Türk okuyucusu taraf›ndan Osmanl› döneminde çok okunmuﬂtur, bu gün de aranan eserlerden birisidir. Buradan da anl›yoruz ki, Azîz Mahmut Hüdâyî, Gazzâlî ve ‹bnü’l-Arabî çizgisini devam ettiren
bir ﬂahsiyet, Bursal› ‹smail Hakk› da onu daha sonraki as›rlara taﬂ›yan ve onun
görüﬂlerini günümüze ulaﬂt›ran önemli kiﬂilerden birisidir.
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Azîz Mahmud Hüdayî’nin Tac-› ﬁerifi

Bilindi¤i gibi Anadolu’nun Türkleﬂmesi ve ‹slamlaﬂmas› sürecinde Orta Asya
kökenli alperen ad›n› verdi¤imiz tasavvuf mensubu derviﬂlerin çok önemli bir
yeri bulundu¤u tarihî bir gerçektir. Ahmed Yesevî’nin derviﬂlerinin, bunun yan›nda Ahî ve Bâbâî derviﬂlerin Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra aç›lan
Anadolu kap›lar›ndan içeri girerek Anadolu’nun Türkleﬂmesinde gönüllere hulûl etmek suretiyle önce fütûhu’l-kulûbun, kalplerin fethinin önemine vurgu yaparak bu topraklar›n ‹slamlaﬂmas›na katk› sa¤lam›ﬂlard›r. Bu dönemde Ahmed
Yesevî halifeleri, derviﬂleri, Vefâî-Bâbâî yola mensup sûfîler, Hac› Bektaﬂ Velîler ve daha sonra Mevlanalar ve akabinde Anadolu topraklar›nda yaﬂayan onlar›n devam› Hac› Bayram Velîler ve nihâyet Azîz Mahmud Hüdâyîler bu mânada
önemli ﬂahsiyetlerdir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri medreseyi, müderrisli¤i ve kad›l›¤› b›rakt›¤› zaman, onun bu karar› almas›nda baz› önemli olaylar etkili olmuﬂtur. Özellikle kendisinin çok sayg› duydu¤u ve yan›nda yetiﬂti¤i Nâz›rzâde Ramazan Efendi’nin vefat›ndan çok etkilenmiﬂ ve çok sevdi¤i bir insan olmas› sebebiyle onun vefat›n›
müteâkip kendisini boﬂlu¤a düﬂmüﬂ gibi hissetmiﬂ ve bu boﬂluk sürecinde gönüller sultan› Üfdade Hazretlerine kap›lanarak, onun kap›s›na koﬂarak hem medrese
müderrisli¤ini hem de kad› nâibli¤ini b›rak›p 3 y›l boyunca bir seyr u sülukten
(mânevî e¤itimden) geçmiﬂ, ard›ndan Bursa’da, sonra Sivrihisar’da, sonra Balkanlar’da, sonra da ‹stanbul’da nak›ﬂ nak›ﬂ insanlar›n gönüllerini Allah sevgisiyle, insan sevgisiyle ve insanl›k duygusuyla buluﬂturmuﬂ bir mâna eridir. Bursal› ‹smail Hakk› Hazretleri’nin Muhammediyye ﬁerhi’nde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’yle Gazneli Mahmud’u mukâyese eden çok güzel bir ﬂiiri var, diyor ki:
Ey gurûh-i Muhammedî, biliniz, Geldi bu âleme iki Mahmud
Biri Mahmud-i Gaznevî meﬂhur, biri Mahmud-i ma’nevî ma’hûd
Micmer-i Üsküdar u Gazne’de bu iki sultan yakt› anber u ud
Adl ise Gaznevî’de ancak olur, fazl ise manevîde buldu vücûd.
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Hüdâyî Hazretleri’nin kendisine biçti¤i en önemli misyon, insan-› kâmil yetiﬂtirmektir. Yüreklerine ulaﬂt›¤›, ellerinde tuttu¤u, gönüllerine hitap etti¤i insanlar› Allah sevgisi, peygamber muhabbetiyle buluﬂturmak ve kadim tabir ile gedâs›ndan ﬂehine kadar yani; en aﬂa¤› seviyedeki halktan padiﬂah›na kadar herkese ulaﬂmak ve sadece güzel olan›, do¤ru olan›, hak olan› güzel bir üslupla söylemek, padiﬂahlara yol göstermek ve onlar› âdeta talimatlar verircesine mektuplarla irﬂad etmek her babayi¤idin kâr› de¤ildir. Hele hele padiﬂaha ﬂunu ﬂöyle
yap›n, ﬂunu ﬂöyle yapmazsan›z adâletten sapm›ﬂ olursunuz, zulmedersiniz diyebilmesi ancak o padiﬂahlar üzerinde kurdu¤u manevî otorite ile olacak bir hadisedir. Hüdâyî Hazretleri’nin 180’e varan mektubundan oluﬂan Tezâkîr-i Hüdâyî ad›yla an›lan meﬂhur mektûbât›ndaki mektuplar›ndan alg›lad›¤›m›z odur ki
o, padiﬂahlara emirler verebilecek kadar talimatlar ya¤d›racak kadar, halk›n ihtiyac› için en a¤›r taleplerde bulunacak kadar kendisini yetkili ve etkili görmektedir. III. Murad’a yazd›¤› mektupta diyor ki: “Sultan›m! Baban›z Sultan Süleyman Han Ist›ranca suyunu getirip ‹stanbul’un su problemini çözdü. ﬁu anda ‹stanbul’da ›s›nma problemi var. Halk›n k›ﬂ›n yakaca¤› yok. Bolu ormanlar›ndan
odun getirterek halk›n ›s›nma sorununu çözün.” Yani fakir mahallelerdeki insanlar›n ›s›nma ihtiyac›n› devletin tepesindeki insana ulaﬂt›racak kadar bir ganî gönüllülük ve ona etki edecek kadar gönüller sultan› olabilmek herhalde Hüdâyî Hazretleri gibi bir gönül sultan›na sezâ olsa gerektir.
Evliya Çelebi Hüdâyî’nin devrine yetiﬂmiﬂ, küçüklük döneminde onu görmüﬂ ve
eserinde kendisinden bahsederken “Yedi padiﬂah dest-i ﬂerîflerin bûs etti,
hamd-i Hudâ, bu hakîre ﬂeref-i sohbetleriyle müﬂerref olmak nasib oldu” diyerek Hüdâyî Hazretleri’nden bahsediyor ve kendisinin 70.000 ba¤l›s›n›n bulundu¤unu söylüyor. O döneme göre çok büyük bir rakam ve kendisinin 8 padiﬂah
idrak etti¤i zaten tarihen mâlum bir hadise. Ama onun devrinin padiﬂahlar›n›
kendi aya¤›na gelecek kadar, kendisine rüya tabiri için müracaat edecek kadar,
savaﬂ karar› alaca¤› zaman fikrini soracak kadar kendisine ba¤lam›ﬂ ve etkilemiﬂ
olmas› dünyevî ölçülerle anlaﬂ›labilecek bir hâdise de¤il. Bu ancak sevgiyle ve
muhabbetle gönüllere etki eden manevî nazarla anlat›labilecek bir konudur. Ve
onun mektuplarda padiﬂahlara gösterdi¤i rehberlik hizmeti çok önemli sonuçlar
do¤urmuﬂtur. Mesela I. Ahmed Han gördü¤ü bir rüyas›ndan dehﬂetle uyanm›ﬂ
ve rüyan›n tesiriyle hemen yorumlanmas›n› istemiﬂtir. Gördü¤ü rüya ﬂudur:
Nemçe (Nemsa, Avusturya) kral›yla Sultan Ahmed Han güreﬂ tutmaktad›r. Ve
güreﬂ esnas›nda sultan›n s›rt› yere gelir. Tabiî zâhirî bak›mdan bakt›¤›m›zda
dehﬂet verici bir rüya. Terler içerisinde uyan›yor ve bu rüyan›n tesiriyle Avusturya’ya karﬂ› ma¤lub olaca¤›m›z zehâb›na kap›l›yor. Sa¤a sola rüyan›n tabiri
için müracaat ediyor. Çok sadra ﬂifâ bir yorum alam›yor. Sonunda Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’ne rüya yaz›l›yor. Yaz›l› olarak da mektûbât›nda var. Hüdâyî, padiﬂah›n rüyas›n› ﬂöyle yorumluyor: ‹nsan vücudunda en güçlü organ
s›rtt›r. ‹nsan s›rt›nda en a¤›r yükleri bile kolayca taﬂ›r. Cemâdât aras›nda yani
cans›z varl›klar aras›nda da en güçlü olan arzd›r, yeryüzüdür. ‹nsandaki s›rt ve
arz›n birleﬂmesinden daha büyük bir güç meydana gelir ve bu kuvvet sâyesinde
sultan›m›z bi-iznillah Avusturya kral›na ve Avusturya ordusuna karﬂ› muzaffer
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olacakt›r, rüyan›n manas› budur. Bu rüya yorumu padiﬂaha yaz›ld›kta sonra
Sultan Ahmed Han Avusturya’ya sefer düzenliyor ve giden Osmanl› ordusu Estergon kalesini geri al›yor. Orada bir tak›m itaatsiz guruplar› itaat alt›na al›yor.
Ve zaferle ‹stanbul’a geri dönüyor.
III. Murad zaman›nda baﬂka bir mektubunda ﬂöyle diyor: Sabah namaz›ndan önce seher vaktinde uyku ile uyan›kl›k aras›nda zikir ile meﬂgul oldu¤um vakitte
ﬂöyle bir hitab geldi: “Sultan Murad Han murâd›na erdi”. Kazvin akl›ma geldi
diyor. Mektubu yaz›yor ve ‹ran’a sefer düzenliyor. Bu türden Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin padiﬂahlara rehberlik eden, yol gösteren ve kay›tlarda, mektuplarda yaz›l› yüzlerce ifadesi ve irﬂat sadedinde fikirleri var. Bunlar ‹stanbul’a
Bo¤aziçi köprüsü yapmaya var›ncaya kadar, ‹stanbul’un güzelli¤ine ve halk›n iste¤ine ait ﬂeyler olabiliyor. Hatta Urfa’daki Hz. ‹brahim türbesinin tamirine, asker oca¤›n›n ›slah›na ve baz› tâyin ve terfîlerin gerçekleﬂmesine var›ncaya kadar. Azîz Mahmud Hüdâyî Camii’nin az ilerisinde Sultan Ahmed camiinin mimarlar›nda Davut A¤a taraf›ndan yap›lan Halil Paﬂa Türbesi vard›r. Üsküdarl›lar bilirler, mimarî yap›s› son derece güzel olan bir türbedir. O türbede yatan
Halil Paﬂa kaptan-› deryal›k ve sadrazaml›k yapm›ﬂt›r. Bu zat-› muhterem Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin muhiplerinden, derviﬂlerindendir. Azlolundu¤u zaman
Hüdâyî dergah›na geliyor, orada Hüdâyî Hazretleri’nin dizinin dibinde sohbete
devam ediyor ve ikbal zaman›nda yine Hüdâyî’nin ﬂefaatiyle yeni bir göreve
nasbediliyor. Bu yak›nl›k ve dostluk sebebiyle o türbeyi Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretleri için yapt›r›yor. Ancak Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri diyor ki: “Gelmiﬂ geçmiﬂ nebîler ve velîler özelikle ehlullah kendi camilerinin civar›na defnolunmak usûldendir. Biz de oraya de¤il de kendi camiimizin civar›na defnolunmay› arzu ederiz.” Bunun üzerine Halil Paﬂa o türbeye defnolunuyor. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri oraya defnolunmay› kabul etmiyor.
Osmanl› Devleti’nin bir padiﬂah›n›n kellesini vermek gibi çok ac› çekti¤i bir dönemde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin ciddi çabalar› olmuﬂtur. Genç Osman nâm›yla meﬂhur II. Osman Avusturya ma¤lubiyetinden sonra kendisini
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k›zlar a¤as› ile hocas› Ömer Efendi hacca teﬂvik ediyor. Hacca gitmesini, orada
tevbe isti¤far etmesini söylüyorlar. Kendisinin de gönlünde var, ancak ma¤lubiyetin akabinde hacc taraf›na ve özellikle Suriye-Arabistan taraf›na gidilesi ordu
cenah›ndan padiﬂah›n o bölgeden yeni bir asker devﬂirece¤i ve yeniçeri oca¤›n›
la¤v edece¤i ﬂeklinde yorumlan›yor. Bu haber ‹stanbul’da çalkalanmaya baﬂl›yor. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri baﬂta olmak üzere baz› zevât II. Osman’a
nasihat ediyorlar: “Sultan›m! Sizin mülkün bekâs› aç›s›ndan buray› b›rak›p hacca gitmeniz iktizâ etmez. Siz devletin baﬂ›nda olun, halk›n baﬂ›nda olun, askerin baﬂ›nda olun. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bu telkinleri ve di¤er baz› hocalar›n da telkini üzerine II. Osman bir ara bu sevdadan vazgeçiyor. Ama gelin görün ki kaderin cilvesi, mukadder olan de¤iﬂmiyor. Padiﬂah bir rüya görüyor. Rüyas›nda elinde Kur’ân-› Kerîm var, Kur’an okuyor. Kur’an okurken bir an Cenâb› Peygamber (a.s) zâhir oluyor. Elinden mushaf› çekip kayboluyor. Sultan dehﬂetle uyan›yor ve hocas› Ömer Efendi’ye rüyay› anlat›yor. Ömer Efendi zaten
hacca gitmesini istedi¤i için: “Efendim! Rüya aç›k, siz evvelden hacca gitmek
için niyet ettiniz, sonra bundan vazgeçtiniz. Elinizden mushaf›n Peygamber
Efendimiz taraf›ndan al›nmas› sizin ﬂer’î bir konuda, dinî bir mevzûda verdi¤iniz karardan vazgeçmiﬂ olman›za iﬂarettir. Dolay›yla siz yeniden hacca gitmek
üzere karar›n›z› tashih etmelisiniz” deyince bu sefer II. Osman tekrar hacca gitme sevdas›na kap›l›yor ve karar›ndan vazgeçmiyor. Tabiî bu arada Halil Paﬂa ve
benzeri baz› paﬂalar güvenli¤i sa¤lamak üzere kaptan-› derya s›fat›yla Suriye ve
K›z›ldeniz taraflar›na görevlendiriliyor. Ancak askerler, yeniçeri oca¤› yap›lan›n
kendilerine komplo oldu¤unu düﬂünerek isyan ediyorlar. Ve önce sadrazam Dilaver Paﬂa’y› -ki Dilaver Paﬂa Azîz Mahmud Hüdâyî dergah›na kaçm›ﬂ can›n›
kurtarmak için- oraya adam gönderiyorlar, onu geri istiyorlar önce. Onun arka22
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s›ndan Genç Osman’› Yedi Kule zindanlar›nda katlediyorlar. Tabiî Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin ileri görüﬂlülü¤ü burada ortaya ç›k›yor. II. Osman’la
böyle bir münasebeti var.
I. Ahmed’le çok s›cak bir yak›nl›k iliﬂkisi var, ama zaman zaman mesafeli. Nitekim menk›beye göre Sultan Ahmed Han bir gün Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’ne bir dünyal›k hediye gönderiyor. Hüdâyî Hazretleri hediyeyi iade ediyor. Teﬂekkür ediyor, alm›yor. Sultan tabiî çok bozuluyor, üzülüyor, ama niye almad›¤›n› da bilmedi¤i için bir ﬂey söylemiyor. Ayn› hediyeyi devrin önemli gönül sultanlar›ndan Abdülmecid Sivasî’ye gönderiyor. Abdülmecid Sivasî hediyeyi kabul
ediyor, teﬂekkür ediyor. Arkas›ndan padiﬂah diyor ki: “Efendim! Size gönderdi¤im
hediyeyi Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerine göndermiﬂtim, fakat o kabul buyurmam›ﬂt›.” Abdülmecid Sivasî’nin cevab› çok güzel. Diyor ki: “Hazret-i Hüdâyî bir
ankâd›r. Ankâ kuﬂu lâﬂeye tenezzül etmez”. Sonra Sultan Ahmed Han Hüdâyî
Hazretleri’ne diyor ki: “Efendim! Sizin kabul buyurmad›¤›n›z hediyeyi Abdülmecid Efendi kabul buyurdu. Ne buyuracaks›n›z?” Hüdâyî’nin verdi¤i cevap daha da
güzel. “Sultan›m! Abdülmecid Sivasî bir deryad›r, bir okyanustur. Deryaya bir
damlac›k lâﬂe düﬂmekle, pislik düﬂmekle kirlenmez” diyor. Bak›n iki gönül sultan›n›n, ayn› kulvarda yürüyen iki insan›n birbirlerinin g›yab›nda birbirlerine gösterdi¤i hüsn-i muâmele, hüsn-i zan… Bugünkü insanlar›m›za, bugün ayn› kulvarda yürüyen insanlar›n gönüllerine bunu taﬂ›mak isterim. Bizim tarihimizde renkli bir simad›r. ﬁairli¤i ile tasavvufî boyutuyla önemli bir insand›r. Azîz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri onun vefat›n› müteâkip ﬂöyle bir manzume yaz›yor:
Yalanc› dünyaya aldanma ya hû
Bu dernek da¤›l›r dîvân eylenmez
‹ki kap›l› bir virânedir bu
Bunda konan göçer, mihmân eylemez
Hüdâyî n’oldu bu denlü peygamber
Ebu Bekr u Ömer Osman u Hayder
Hani Habîbullah, S›ddîk-› ekber
Bunda gelen gider, bir can eylenmez.
Yani sultan da olsan›z, siz de ölümü tadacak ve o ilahî kata, o divana gönderileceksiniz.
Hüdâyî Hazretleri’nin 19’u Arapça, 7’si Türkçe olmak üzere tasavvuf, tefsir, f›k›h, siyer vâdilerinde nasihat ve vaaz türünde eserleri bulunmaktad›r. Türkçe
eserlerinde Ahmed Yesevî ve Yunus Emre tarz›nda hikmete dayal› ve ta’lîmî mâhiyette ﬂiirler vard›r. Ama bunun yan›nda zaman zaman divan edebiyat› tarz›nda Fuzûlî gibi, aruz vezniyle yazd›klar› da olmuﬂtur. Bir ﬂiirini Yunus’la
mukayeseli olarak okuyaca¤›m. Ne kadar benzedi¤ini göreceksiniz.
Yunus:
“Ne varl›¤a sevinirem, ne yoklu¤a yerinirem
Aﬂk›n ile avun›ram, bana seni gerek seni.

23

.

Hüdâyî:
Neyleyeyim dünyay› bana Allah’›m gerek
Gerekmez mâsivây› bana Allah’›m gerek.
Yunus:
Aﬂk›n ﬂarab›ndan içem, Mecnun olup da¤a düﬂem
Sensin dün ü gün endiﬂem, bana seni gerek seni.
Hüdâyî:
Ehli dünya dünyada, ehli ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdada, bana Allah’›m gerek.
Yunus:
Sufilere sohbet gerek, ahîlere ahret gerek
Mecnunlara Leylî gerek, bana seni gerek seni.
Hüdâyî:
Mecnun ister Leyla’y›, Vâm›k özler Azrâ’y›
N’idem gayr› sevday›, bana Allah’›m gerek.
Bak›n›z mânas›, üslubu, temizli¤i, berrakl›¤› ayn›, Yunus tarz›nda güzel ﬂiirler
yazm›ﬂ ve bu ﬂiirleriyle sanat› sadece sanat için icrâ etmek gibi kayg› taﬂ›mam›ﬂ,
sanat› hizmet için, dâvet için insanl›¤›n hizmetinde kullanmak için mezcetmiﬂtir. Bu maksatla kullanm›ﬂt›r. Ve o yüzden de daha samimi, daha ondan ifadeler bulmak mümkündür. Yine bizzat kendisinin besteler yapt›¤›n› ve bu besteli
ﬂiirlerin kendi zaman›ndan itibaren dergah›nda ve di¤er ‹stanbul dergahlar›nda
besteli olarak okundu¤unu biliyoruz. Üstelik Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bu ﬂiir
yazma gelene¤i padiﬂahlarla birbirlerine nazîre yazmak ﬂeklinde devam etmiﬂtir. Nitekim Azîz Mahmud Hüdâyî’nin:
Diller aceb hayrân olur
Esrâr-› zikrullah ile
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Yollar beyim âsân olur
Âsâr-› zikrullah ile.
ﬂiirine, I. Ahmed Han:
“Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-› zikrullah ile
‹klîm-i dil ma’mur olur
Mimar-› zikrullah ile”
diye nazîre yazm›ﬂ ve bu ﬂiirleri karﬂ›l›kl› birbirlerine göndermiﬂlerdir. Hüdâyî’nin ﬂiirleri bestelenmiﬂ ve bu güne kadar gelmiﬂtir. Hüdâyî Hazretleri na¤menin, mûsikinin insan yüre¤ini titreten ve insan›n as›l mesaj› almas›n› haz›rlayan
özelli¤ine dikkat çekerek: Keﬂfü’l-k›nâ’ an vechi’s-semâ ad›nda bir eser yazm›ﬂt›r. Yani mûsiki dinleme ve bunun meﬂrûiyeti hakk›nda bir risale yazm›ﬂ ve bu
risalesinde mûsikinin bir araç oldu¤unu, bir vas›ta oldu¤unu, bu na¤melerle insanlar›n gönüllerine bilginin, mârifetin ve duygunun serpilmesinin mümkün
olabilece¤ini ifade etmiﬂtir. O yüzden bizim tasavvuf mûsikisi gelene¤imizde
Hüdâyî Hazretlerinin ve Celvetî yolunun çok ciddi bir birikimi vard›r. Bu gün
inﬂallah konferans›n sonunda Hüdâyî ilâhilerinden oluﬂan bir tasavvuf mûsikisi ziyafetini birlikte dinleyece¤iz. Yunus nas›l bir aﬂk ve duygu ﬂairi ise, Hüdâyî Hazretleri de ayn› coﬂku ile aﬂk›, sevgiyi ve bizim varl›k âlemine geliﬂimizi
anlatmaktad›r. Bak›n›z ne diyor:
“Ezelden aﬂk ile biz yâne geldik
Hakikat ﬂem’ine pervâne geldik
Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâne geldik
Geçip fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insana geldik
Fenâ buldu vücûd-i fânî mutlak
B›rakt›k katreyi ummâna geldik
Nemiz ola Hüdâyâ sana lây›k
Hemân bir lütf ile ihsâna geldik
Umar›z irevüz bâki hayata
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik” diyerek sevgiyle ilgili, aﬂk ile ilgili duygular›n› gâyet güzel ifade ediyor. Vâk›a Hüdâyî Hazretleri’nin silsilesi -biraz önce bahsettim- Hac› Bayram Veli Hazretleri’nden gelmektedir. Arada Üftade, H›z›r Dede, Akb›y›k Sultan ve nihâyet Hac› Bayram Veli Hazretleri vard›r. Hac› Bayram
Veli’nin de kendisinin bizzat besteler yapt›¤› ve mûsikiyle meﬂgul bulundu¤u,
ﬂiirler yazd›¤› bilinmektedir. Onun meﬂhur;
“N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm
Derd ü gam›nla doldu bu gönlüm”
ilahisi ve di¤er baﬂka ilahilerin de besteli olarak okundu¤unu biliyoruz.
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Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri kendi hayat›nda kendisini ço¤altm›ﬂ bir insand›r. Kendilerine icazet verdi¤i, kendisini temsil yetkisi verdi¤i 64 halife yetiﬂtirmiﬂ ve bunlar›n 25 tanesini Anadolu kasabalar›na, 19 tanesini Rumeli bölgesine,
Balkanlar’a, Bosna’ya kadar, 7 tanesini ‹stanbul merkezine, 10 tanesini de bu gün
Arap topraklar› olan Suriye, M›s›r ve Cezayir taraf›na göndermiﬂ ve o bölgelerde
kendisine ait tasavvufî düﬂüncenin, tasavvufî tefekkürün yay›lmas›na katk› sa¤lamak üzere onlara bu tür görevler vermiﬂtir. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin kendisi bizzat padiﬂahlara seferlerle ilgili görüﬂler bildirirken sefere kat›lmaktan da geri durmam›ﬂ, Ferhat Paﬂa komutas›ndaki Tebriz seferine iﬂtirâk etmiﬂ, böylece fiilende mücadeleye ﬂâhit olmuﬂ bir insand›r. Kendisinin bizzat inﬂa etti¤i dergâh› sa¤l›¤›nda her türden insanlarla dolup taﬂm›ﬂ ve bu insanlar›n
buradaki beklentileri daha çok Hüdâyî Hazretleri’nin gönlünde y›kanmak olmuﬂtur. Çünkü gönül sahibi insanlar gönlüleri y›karlar. Mevlânâ ﬂöyle diyor:
“Sen bende gönül var deme sak›n. Senin gönül gönül dedi¤in ﬂey tendir, bedendir. Gerçek gönül Allah dostlar›n›n gönlüdür. Sen o gönle bir musluk ba¤lamaya, bir hortum ba¤lamaya bak. O gönülden sana gelen güzellikler senin gönlünü
y›kas›n, ar›ts›n, saflaﬂt›rs›n.” ‹ﬂte Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin dergah›na koﬂup gelen insanlar o büyük gönülden kendi gönüllerine bir musluk ba¤lamak ve o gönülden gönüllerine güzelliklerin akmas›n› sa¤lamak üzere oraya koﬂup geliyorlard›. Ve gerçekten o gün oldu¤u gibi bu gün de Hüdâyî Hazretleri’ni
ziyarete geliyorlar. Diri olan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri mi biz miyiz? Bizim ziyaretçimiz günde kaç kiﬂi, Hüdâyî Hazretleri’ninki kaç kiﬂi? Mevlânâ diyor ki:
“Beden, ten toprak olur; ama gönüller ölmez.”
Hüdâyî Hazretleri erbâb-› gönül oldu¤u için, gönüller sultan› oldu¤u için bu gün
hâlâ diridir, tasarrufu ile diridir. Bu yüzden insanlar fevc fevc onun dergah›na
gidiyorlar.
Hüdâyî Hazretleri ilim adam› s›fat›yla da kendisi bizzat eser yazd›¤› gibi bir kütüphane teﬂkil etmiﬂtir. Kendisinin vakfetti¤i kitaplar Üsküdar’da Hac› Selim
A¤a Kütüphanesi’nde okuyucu beklemektedir. Kendisinin önceleri cami içerisinde tesis etti¤i bu kütüphane daha sonra d›ﬂar›ya yap›lan taﬂ binaya nakledilmiﬂtir. Ancak 1925 y›l›nda tekâyâ ve zevâyân›n seddine dâir 677 say›l› kanun
ç›k›nca bu kitaplar belli merkezlerde toplanm›ﬂt›r. Süleymeniye Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar ta’dâd edildi¤i zaman görülecektir ki yar›ya yak›n k›sm›
tasavvufî eserlerdir. Mevlânâ gibi, Yunus gibi, Azîz Mahmud Hüdâyî gibi ve onlar›n yolundan giden insanlar gibi fikir adamlar›n›n, ilim adamlar›n›n ve gönül
adamlar›n›n yazd›¤› eserlerdir. Bu bak›mdan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin kütüphane olarak inﬂa etti¤i bölümü, dergah›n›n bir ilim merkezi olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Azîz Mahmut Hüdâyînin “Hüdâyî Yolu” olarak bilinen meﬂhur bir kerametinden bahsedilmektedir. Onu da arz etmeden geçmek istemiyorum. Bir f›rt›nal›
günde, saraya davetli oldu¤u bir günde kay›kç›lar›n denize aç›lmaya korktu¤u
bir s›rada Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri bir kay›kç›n›n kay›¤›na binmiﬂ ve:
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Azîz Mahmud Hüdâyî sandukas›

“Allahümme yâ Hâdî
Âsân eyle yolumuz
Sehhil ubûre’l-vâdî
Tiz geçir tut elimiz”
duas›yla Üsküdar’dan Sarayburnu’na âdeta denizin sütliman oldu¤u bir durumda ulaﬂm›ﬂ ve davete vaktinde varm›ﬂt›r. Bu yol Hüdâyî yolu olarak bilinmektedir kay›kç›lar aras›nda. Ve ﬂu da gözden kaç›r›lmamal›d›r ki, lodoslu havalarda
Karaköy, Kad›köy, Haydarpaﬂa vapurlar› çal›ﬂmazken Üsküdar-Eminönü hatt›
sis durumu hâriç aﬂa¤› yukar› hiç iptal edilmemektedir. Her halde bu da Hüdâyî Hazretleri’nin kerameti olsa gerektir veya onun keﬂfetti¤i bir yolla insanlar›m›z›n ulaﬂt›¤› bir yol olsa gerektir. Ve bu Hüdâyî yolu bu mânada fizik olarak
düﬂünülebilece¤i gibi, “Hüdâ” kelime itibariyle do¤ru yol demektir, Hüdâyî do¤ru yola mensup demektir. ﬁöyle söyleyeyim, Hüdâyî Hazretleri gedâlar› yani insanlar› hüdâ yolundan (do¤ru yoldan) Hudâ’ya (Allah’a) götüren bir insand›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin kendi sa¤l›¤›nda tesis etti¤i, kurdu¤u çok
geniﬂ bir vak›f oldu¤unu biliyoruz. Osmanl› döneminde Haremeyn vakf›ndan
sonra ‹stanbul’un en zengin vakf› idi Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›. Ancak bu vak›f, 1925 y›l›nda kanun ç›kt›¤› zaman vak›flar genel müdürlü¤ü bünyesine geçmiﬂtir ve ﬂu anda oraya ait olan bu gayrimenkullerin bir k›sm› vak›flar genel müdürlü¤ünce muhafaza edilmektedir, bir k›sm› da maalesef el de¤iﬂtirmiﬂtir. Bugün Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› ad›yla bilinen vak›f ise 1985 y›l›nda Hüdâyî
muhiplerinin, Hüdâyî’yi seven Üsküdarl›lar’›n kurdu¤u taze bir vak›ft›r. Dualar›n›zla, desteklerinizle, himmetlerinizle, iﬂte bu salonda sizleri buluﬂturan, buluﬂmaya vesile olan bir vak›ft›r. Bu bak›mdan bugünkü Azîz Mahmud Hüdâyî
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Vakf› ile kadîm (önceki) Hüdâyî Vakf›’n›n kar›ﬂt›r›lmamas› lâz›m geldi¤ini düﬂünüyorum.
Hüdâyî Hazretleri ﬂöyle der:
Hudâyâ cümle âlem,
Sana âﬂ›k seni özler.
Melek cinn ü benî Âdem,
Sana âﬂ›k seni özler.
Kamunun matlûbu birdir,
Ya niçin baz› kâfirdir,
Acep hâlet acep s›rd›r,
Sana aﬂ›k seni özler.
Kimine kap› aç›lmaz
Kimi geçer gider gelmez
Kimi bilir kimi bilmez
Sana âﬂ›k seni özler.
Yani Hüdâyî Hazretleri bütün insanlar›n Allah’a gitti¤ini, fark›nda olarak veya
olmadan onu sevdi¤ini bir sevgi tomurcu¤u olarak önümüze koyuyor. Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri yarat›lan› yaratandan ötürü sevmek ilkesini hayat›m›z›n düsturu haline getirmemizi öngörüyor. 400 sene öncesinden bu güne Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nden kalan bu güzelliklerdir, onun ﬂiirleridir, duygular›d›r.
Ve nihâyet “Sa¤l›¤›nda bizi, vefat›m›zdan sonra kabrimizi ziyaret edenler bizimdir. Bizim dostlar›m›z denizde bo¤ulmas›nlar, îmânlar›n› kurtarmad›kça göçmesinler, âhir ömürlerinde fakirlik çekmesinler, vefatlar›n› bilsinler ve haber versinler” diye dua ediyor. Biz de bu duaya “âmin” diyoruz ve Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerini gönüllerinizden dûr etmemeyi ve yolunuz düﬂtükçe onu ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.
Hepinizi en derin sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.
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