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Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ve 
Döneminin Siyasal Ortam›na Etkisi

N E C M E T T ‹ N  K E M A L
Araflt›rmac› - Yazar 

Hüdâyî 948’de (1541) fiereflikoçhisar’da do¤du. Çocuklu¤unu geçirdi¤i Sivrihi-
sar’da ilk tahsiline bafllad›. Daha sonra ‹stanbul’a giderek Küçükayasofya Med-
resesi’ne girdi. Medrese tahsilini tamamlad›ktan sonra Hocas› Nâz›r-zade Rama-
zan Efendi’nin muîdi (asistan›) oldu. Talebelik ve muidlik y›llar›nda bir yandan
da Halvetiyle tarikat›na mensup Küçükayasofya Camii fieyhi Nureddinzâde
Muslihuddin Efendi’nin sohbetlerine devam etti. Hocas› Nâz›rzade Edirne Seli-
miye Medresesi’ne müderris, M›s›r ve fiam’a kad› tayin edildi¤i y›llarda Hüdâ-
yî’yi yan›ndan ay›rmad›. Hüdâyî M›s›r’da hocas›yla beraber bulundu¤u s›rada
Halvetiye tarikat›n›n Demirtafliye kolundan Kerimüddin el-Halvetî’den usuli-i
esmâ terbiyesi gördü. 1573’te M›s›r’dan dönüflünde Bursa Ferhadiye Medrese-
si’ne müderris ve Cami-i Atik Mahkemesi’ne nâib tayin edildi. Hocas› Naz›rza-
de ise Bursa mevleviyetine getirildi. Bursa’ya geliflinin üçüncü y›l›nda hocas›
vefat etti. Talebelik ve muidlik y›llar›ndan beri tasavvuf çevresiyle yak›n tema-
s› bulunan Hüdâyî hocas›n›n ölümünün, üzerinde b›rakt›¤› derin tesir sebebiy-
le resmi görevlerinden ayr›larak daha önce vaaz ve sohbetlerine kat›ld›¤› Muh-
yiddin Üftâde’ye intisap etti. Üç y›l gibi k›sa bir zamanda seyr ü sülûkünü ta-
mamlad›. fieyh Üftade kendisini memleketi Sivrihisar’a halife tayin etti. Burada
ancak alt› ay kadar kalabilen Hüdâyî, fleyhi Üftade’yi ziyaret etmek için tekrar
Bursa’ya döndü. Fakat bu arada fleyhi vefat edince Rumeli’ye gitti. Trakya ve
Balkanlar’da bir süre kald›ktan sonra ‹stanbul’a geldi. fieyhülislam Hoca Sade-
din Efendi’nin delaletiyle tayin edildi¤i Küçükayasofya Camii Tekkesi’nde sekiz
y›l fleyhlik makam›nda bulundu. Bir yandan da Fatih Camii’de vaizlik yapt›, tef-
sir ve hadis okuttu. Daha sonra Üsküdar’da Hüdâyî Dergâh›’n›n bulundu¤u yeri
1589 y›l›nda sat›n ald›. Dergâh›n›n inflaat›yla daha yak›ndan ilgilenmek için ika-



metgâh›n› Rumi Mehmet Pafla Camii civar›na nakletti. 1595’te dergâh›n inflaat›
tamamland›, 1599 y›l›nda Fatih Camii vaizli¤ini b›rakarak Üsküdar Mihrimah
Sultan (‹skele) Camii’nde Perflembe günlerinde vaaz etmeye bafllad›. Sultan Ah-
med Camii’nin aç›l›fl›nda (1616) ilk hutbeyi Azîz Mahmud Hüdâyî okudu ve her
ay›n ilk Pazartesi günü vaaz etmeyi kabul etti1.

Yaflad›¤› dönemde devrinin ulema ve meflay›h› aras›nda mümtaz yeri olan Azîz
Mahmud Hüdâyî, ayn› zamanda devlet adamlar› ve padiflahlarla s›k› bir diyalog
tesis etmifltir. Bu tesis edilen diyalog ve samimiyet pekiflerek padiflahlarla karfl›-
l›kl› mektuplaflma safhas›na kadar varm›flt›r2.

Çal›flmam›zda bu mektuplar›n, dönemine Azîz Mahmud Hüdâyî’nin çeflitli yön-
leriyle etkisini belgeleyen en önemli kaynaklardan biri olmas› sebebiyle; Musta-
fa Salim Güven beyin 1992’de yapm›fl oldu¤u “Çeflitli Yönleriyle Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin Mektuplar›” adl› çal›flmas› bizim de temel referans›m›z olmufltur.
Azîz Mahmud Hüdâyî 1543-1628 tarihler aras› yaflam›fl ve bir asra yaklaflan öm-
ründe 8 padiflah›n devrini idrak etmifltir. Bu padiflahlar flunlard›r: Kanuni Sul-
tan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet, I. Ahmed, I. Mustafa, II. Os-
man, IV. Murad.
Azîz Mahmud Hüdâyî gerek toplumun gerekse padiflahlar›n zaaf ve meziyetle-
rini gâyet iyi teflhis etmifl, her vesile ile zaaflar›n adalet, sünnet ve fleriat çerçe-
vesinde giderilmesini istemifltir. Bu, Hüdâyî’nin III. Murad’la I. Ahmed’den bafl-
ka III. Mehmet’e ve II. Osman’a mektup yazd›¤› mektuplar ve tarihi olaylarla
mukayese edilince anlafl›lmaktad›r.3

Hüdâyî, sünnî ve mütteflerrî bir tasavvuf anlay›fl›na sahiptir. Mektuplar› ve di-
¤er eserleri bunu teyit etmektedir. Türkçe mektuplar›nda s›k s›k padiflaha nasi-
hatte bulunmufl; toplumdaki aksakl›klar› bildirmifltir. Tarihî ve tasavvufî konu-
lara da yer verilmifltir.
Hüdâyî, bu mektuplar›nda daha önce yaflanan tarihi olaylar› tahlil edip zaman›-
n›n harp ve di¤er sosyal olaylar›yla mukayese etmeye çal›flm›flt›r.4

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Osmanl›’n›n Siyasi Ve Toplumsal Durumu
Hüdâyî’nin yaflad›¤› dönem tarihe Türk asr› olarak geçen 15. asr› takiben ve
Türklerin bütün tarih boyunca yaflad›klar› ikinci en iyi as›r olan 16. as›rd›r. III.
Murad’›n saltanat›n›n sonuna do¤ru, Osmanl› devletinin Asya, Avrupa ve Afri-
ka’da olmak üzere toplam toprak bütünlü¤ü 19.902.191 km’ye ulaflm›flt›r.5

Kanuni döneminde her alanda alt›n ça¤›n› yaflayan Osmanl› Devleti ticari saha-
da Yasef Nissi (1588) gibi Yahudi tüccarlar›na imtiyaz tan›yarak ilk yaralar› al-
m›flt›r.6

Kanuni’den sonra tahta geçen ve padiflahlar›n sefere ç›kmamas› gibi kötü bir âde-
ti getiren II. Selim zaman›nda her sahada babas›n›n b›rakt›¤› de¤erli insanlar›n
gayretiyle Akdeniz’de stratejik önemi olan K›br›s feth edilmifltir. Mimaride Mi-
mar Sinan (1551) edebiyat ve fliirde Bâki (1600) ve Fuzûlî, hüsn-i hatta Karahisa-
rî (1556) devlet ifllerinde de Sokullu Mehmet Pafla (1579), Sinan Pafla (1596), Pi-
yale Pafla (1593) ve K›l›ç Ali Pafla (1587) en önemli devrelerini yafl›yorlard›. 
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III. Murat (1574-99) disiplinsiz bir yönetim göstermifl, onun döneminde Sokul-
lu gibi büyük bir devlet adam› suikasta kurban gitmifl, bu suikast ‹ran’la olan sa-
vafl›n lüzumsuz yere uzamas›na sebep olmufltur. ‹sraf ve lüksün neticesi mali
krizler bafl göstermifltir. Bu sebeple yeniçerilere verilen maaflta azalma olmufl,
yeniçeriler ilk defa ayaklanarak padiflahtan kelle istemifltir. Maliye Bakan› Meh-
met Efendi hayat›n› bu hadisede kaybetmifltir. Devletin siyasî, askerî ve malî ya-
p›s›nda bozulmalar bafl göstermifltir.7

Hüdâyî böyle bir dönemde padiflahlarla irtibat kurmaya çal›flm›flt›r. Onun padi-
flahlarla samimiyet kurma arzusunun temelinde toplumdaki aksakl›klar›n gide-
rilmesi için nasihatte bulunma arzusu yatmaktad›r.8

III. Mehmet döneminde de d›flar›da savafllar devam etmifl, içeride de Celalî is-
yanlar› bafllam›flt›r. 
I. Ahmed, III. Mehmet’ten sonra tahta geçmifl, bar›fl yoluyla d›fl problemleri mer-
kezî otoriteyi kuvvetlendirerek de iç problemleri yüzeysel olarak hallederek da-
ha çok ‹stanbul’un imar› ile u¤raflm›flt›r. Sultan Ahmed Camii’ni yapt›rarak Os-
manl› mimarisinin zarif bir flaheserini sonraki nesillere arma¤an etmifltir. Cami-
nin temel atma merasiminde fieyhu’l-islam Mehmet Efendi, Azîz Mahmud Hü-
dâyî askeriyeden Kuyucu Murat Pafla beraber ilk kazmalar› vurmufllard›r. Med-
rese, tekke, k›flla üçlüsünün Osmanl› medeniyetindeki tesiri bak›m›ndan bu
olay önemlidir.9

Padiflah I. Ahmed Hüdâyî’ye son derece samimi ba¤larla ba¤l›d›r. Bu ba¤l›l›¤›
onu, devlet ifllerinde Hüdâyî ile istiflare etmeye bile götürmüfltür. Padiflah Akde-
niz’den korsanlar› uzaklaflt›r›l›p hac ve ticaret yolunu güvenli hale getirmeyi dü-
flünüyordu. Bunun için Hüdâyî’nin müridi olan Kaptan-› Derya Halil Pafla gö-
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revlendirilmifltir. Ayr›ca padiflah Hüdâyî’nin görüflünü sormufl, Hüdâyî de kor-
sanlar›n sakland›¤› yerin Malta ve Girit Adalar› oldu¤unu belirterek problemin
kökten halledilmesini istemifltir.10

Hüdâyî’ye olan ba¤l›l›¤› ve sayg›s›, Hüdâyî’yi görünce at›ndan inip yerine onu
bindirerek kendisi rikâb›nda piyade yürüyecek kadar padiflah› teslimiyete götür-
müfltür.11

Sultan Ahmed’in yerine kardefli I. Mustafa geçti. Ancak aklî dengesinin özürlü
olmas› nedeniyle üç ay sonra hal edildi. Yerine zeki ve iyi tahsil görmüfl olan II.
Osman geçti. (1618-1622). 
Genç Osman yeniçeri oca¤›n›n ›slah›yla devlette köklü bir reform yapmak iste-
miflse de bundan haberdar olan yeniçeriler yine isyan ederek II. Osman’› katlet-
tiler. Bu olay asker oca¤›n›n iyice bozuldu¤unu bize göstermektedir. 
II. Osman’›n katlinden sonra I. Mustafa tahta tekrar geçti ise de k›sa bir süre son-
ra II. Osman’›n kardefli IV. Murat padiflah oldu.12

IV. Murat tahta geçti¤inde Celâlî isyanlar›yla Anadolu iyice kar›flm›fl, ‹ran Ba¤-
dat’› alm›flt›. IV. Murat kardeflinin bafl›na gelenleri iyi tahlil ederek devlet iflle-
rinde tecrübe kazanm›flt› ve Ba¤dat’› da alarak baflar›l› olmufltur.  Sosyal anlam-
da çal›flmalar›yla ülke içinde de huzuru ve asayifli sa¤lamak için çeflitli ilkeler
koymufltur.13

Osmanl›larda saltanat k›l›c›n› tahta ç›karken en muteber fleyh kuflat›rd›. IV. Mu-
rat’a da k›l›c›n› Eyüp Sultan’da Hüdâyî kuflatm›flt›r. Bu durum Bat›’da krallara
kilise taraf›ndan taç giydirilme olay› olarak tezahür etmifltir. Böylece padiflah
manevi otoriteyi de yan›na alm›fl oluyordu. Bursa’da Emir Sultan II. Murat’a,
Eyüp’te de Akflemseddin Fatih’e ayn› flekilde k›l›ç kuflatm›flt›r.14

Azîz Mahmut Hüdâyî, IV. Murat’›n saltanat› s›ras›nda vefat etmifltir. Görüldü¤ü
gibi Hüdâyî, saadetin felakete dönüfltü¤ü bir devrede yaflam›flt›r. Devlet-i Aliy-
ye’nin bafl›na gelen menfî durumlar› manevi rüzgâr›yla ortadan kald›rmaya ça-
l›flm›flt›r. Padiflahtan devlet adamlar›na, esnaftan normal halka kadar her s›n›f-
tan insana kuca¤›n› açm›fl, nasihat ve tavsiyeleri ile onlar›n yolunu ayd›nlatma-
ya çal›flm›flt›r. Dînî kurallar›n icras› ve sünnetin ihyas› için hizmetini liyakatle
yürütmüfltür.15

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Önemli Siyasi Meseleler

Azîz Mahmut Hüdâyî’nin mektuplar›ndan anlafl›ld›¤›na göre, onun önem verdi-
¤i tarihi olaylar flunlard›r: 
1. ‹ran meselesi
2. Bat›’daki devletlerle ilgili meseleler
3. Balkanlar’daki ilhad hareketleri
4. Celalî isyanlar›
5. Akdeniz hac ve ticaret yolunun güvenli¤inin sa¤lanmas› 
6. Mektuplarda geçen harpler ve feth edilen yerlerin ismi
7. Anlaflmalar
8. Sosyal olaylar
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Hüdâyî genifl tarihî ve co¤rafî bilgisiyle padiflaha yazd›¤› mektuplarda bir nevi
müsteflarl›k görevi yap›yordu. Özellikle onun ‹ran’dan gelen fiiîlik tehlikesine
ve zulmüne karfl› ald›¤› kesin tutum ve Balkanlar’daki ilhâd (dinsizlik) hareket-
lerine engel olmak çabas› bunu ortaya koymaktad›r16

1. ‹ran meselesi:

Azîz Mahmut Hüdâyî fiiîlik hareketine ve bu düflüncenin yay›lmas›na afl›r› de-
recede karfl›yd›. Azîz Mahmut Hüdâyî’nin o günkü fiiîlere ve onlar›n temsilcisi
durumunda olan ‹ran Safevî Devleti’ne karfl› olmas› Safevîlerin Kafkasya, Güney
Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan ve Gîylân’da yapt›klar› zulümlerdir. Buralar ge-
nellikle Sünnî müslümanlar›n yaflad›klar› yerlerdir. fiiîler gerek devlet politika-
s›, gerekse ferdî düflünce olarak yay›lmac› politika izliyorlard›. Bunu da bask› ve
zulümle yap›yorlard›.17

Hüdâyî mektuplar›nda bu durumu ve Safeviler’in zulmünü s›k s›k dile getirir.
Bunlardan birisi Gîylan ile ilgilidir. Kendilerine ‹ranl›lar’›n zulmetti¤ini belirtip
padiflahtan yard›m talep eden Gîlan halk›n›n durumundan haberdar olan Hüdâ-
yî III. Murat’a bir mektup göndererek bu halka yard›m edilmesini ve ‹ran’›n ih-
tar edilmesini isteyip Gîylan’a yard›m etmenin ‹ran’› Osmanl› devletine mutî k›-
laca¤›n› ve bu halk›n Osmanl› reayas› olaca¤›n› bildiriyor.(18) Daha sonra ‹ran
cephesine ordu gönderen Osmanl›, Ferhat Pafla komutas›nda Tebriz’i kuflatarak
al›r, Hüdâyî de bizzat bu seferde bulunmufltur. Daha sonra da ‹ran’la 1590 y›l›n-
da ‹stanbul Muâhedesi imzaland›. ‹ran ilk kez Osmanl›n›n kendisinden üstün
oldu¤unu kabul ediyor, Hüdâyî’nin Sultan’a yazd›¤› mektuptaki öngörüsü ve ta-
kip edilen siyasetin neticesi tahakkuk ediyordu (19). Hüdâyî yine padiflaha bir
rüyas›nda Kazvin bölgesinin kendisine göründü¤ünü, dolay›s›yla Kazvin’e padi-
flah›n sefer düzenlemesini istemektedir.(20) Daha sonra padiflah istihbarat neti-
cesinde Kazvin’in ele geçirilebilece¤ini Ferhat Pafla’ya bildirmifl, Ferhat Pafla bu
durumu de¤erlendirememifl fakat önemli bir flehir olan Gence ele geçirilmifltir.21

2. Bat›’daki devletlerle ilgili meseleler:

Avusturya Macar Krall›¤› ile Osmanl› Devleti yine III. Murat döneminde uzun
süren savafllara girdiler.22 Bu mücadele neticesinde Osmanl›’n›n Avrupa’daki
otoritesi zay›flad›. ‹ç ifllerinde serbest d›fl ifllerinde Osmanl›’ya ba¤l› olan Lehler
de uzun süren savafllar neticesinde y›pranan Osmanl›’ya boyun e¤mek istemi-
yordu. Bu ifle önce vergilerini azaltarak bafllad›lar. Bu durumu duyan Hüdâyî,
padiflaha mektup yazarak Lehler’in yapt›klar›n›n yanlar›na konmamas›n›, yoksa
daha sonra ayn› hareketi devam edeceklerini ve bu durum flâyi olursa di¤er düfl-
manlara da kötü örnek olaca¤›n› dile getirdi.23 Ayr›ca Ruslarla Lehler’e ba¤l› Ka-
zaklar, Akkirman baflta olmak üzere Karadeniz sahillerine vuruyorlard›. Kazak-
lar’›n bu ifli Lehler ve Ruslar›n k›flk›rtmas›yla yapt›¤›n› görmekteyiz.24 Ayr›ca Le-
histan kral›n›n voyvodalar› himaye etmesi ve vali ‹skender Pafla’ya karfl› gelme-
leri II. Osman’›n Leh seferine ç›kmas›na sebep olmufltur.25

55

.



Azîz Mahmut Hüdâyî sefer düzenlenmesiyle ilgili mektubun yan›nda, Lehis-
tan’daki problemlerin üstesinden gelinece¤ine dair II. Osman’a mektup yazm›fl-
t›r. Hüdâyî taraf›ndan II. Osman takviye ve teflvik ediliyordu.26

3. Balkanlardaki ilhad hareketleri:

‹stanbul’a gelmeden önce bir müddet Rumeli’nde kalarak halka irflad ve tebli¤
yapan Hüdâyî, Balkanlar› çok iyi biliyordu. Ancak Hüdâyî’ye göre orada en teh-
likeli cereyan, fieyh Bedreddin’in Y›ld›r›m Bayezid döneminde bafllatt›¤› Simav-
nîlik’tir (Simavnevîlik). Hüdâyî’ye göre Bedreddin, Simav (Simavna) kad›s›n›n
o¤lu olup orada dünyaya geldi¤inden dolay› bu mezkûr isim verimifltir.27

Hüdâyî, fieyh Bedrettin’in hareketlerini ve ak›betini k›saca anlatt›ktan sonra
onun ilhadî tutumlar›n›n neler oldu¤unu belirtir. Simavnîler’in sap›k itikatlar›
flunlard›r:

* K›yametin kopmas›n› reddederler,
* Cismanî haflri reddederler,
* ‹bahiyeci bir görüfle sahiptirler. Helal ve haram ile emir ve nehiy gibi fleyleri
kabul etmezler, her fleyi mübah sayarlar.
* Ashab-› Kiram’›n ve Hulefâ-i Raflidîn’in üstünlü¤ünü kabul etmezler.
* Kur’an’› inkâr ederler,
* Ehl-i Sünnet’e karfl› ç›karlar,
* Hüdâyî bu taifenin ilhad›n›n sadece fikir plan›nda olmad›¤›n›, davran›fllar›na akset-
ti¤ini belirtir. Bu taifenin yapt›¤› belli bafll› kötü davran›fllar ve tahripler flunlard›r: 
* Celalî isyanlar›na destek verip yard›m ve yatakl›k yapmak,
* ‹ran tesiriyle fiiîli¤in Osmanl› topraklar›nda yay›lmas›n› istemek,
* Ashaba ve ilk dört halifeye dil uzatmak,
* Müslümanlar› öldürmek ve bir müslüman öldürmeyi binlerce kâfir öldürmüfl
gibi gaza saymak, 
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* fieâir-i islam› (o memleketin Müslümanl›¤a dair camii, minare gibi alametleri-
ni) ortadan kald›rmak28

* Hüdâyî bu sap›k taifenin bu günkü Dobruca çevresinde yay›ld›¤›n› mektupla-
r›nda belirtiyor.29

Hüdâyî bu hareketlerin çok yak›n oldu¤unu, bunun hayret ve teaccüble karfl›-
land›¤›n› belirtip, acilen önlenmesinin gerekti¤ini, askerle yoklanmas›n›, bunu
yaparken halk› so¤utmadan ve halk›n e¤itimle do¤ru bilgilendirilerek bu bölge-
nin ›slah edilebilece¤ini belirtiyor.30 O tarihte III. Murat padiflaht›r.

4. Celalî ‹syanlar›:

16. yy. sonunda merkezî otoritenin zay›flamas› ile Anadolu’da ve Rumeli’de hu-
zursuzluklar bafllad›. Halka zulmeden, vergi toplayan, devlet içinde devlet ku-
ran âsiler ortaya ç›kt›. Bu olaylara Celâlî ‹syanlar› denir. Bu bir tür anarfli hare-
ketidir. Devlet görevlilerinin de Celalilerle iflbirli¤i yapmas› devlet bünyesinde
zaafa yol açm›fl, asayifl bozulmufl ve refah seviyesi düflmüfltür.
Azîz Mahmud Hüdâyî, mektuplar›nda genel olarak bu hadiselerden bahsetmez.
Ancak problemlerin alt›nda genel olarak dinî hayat›n ve Allah korkusunun
kalplerde etkisini kaybetmesini görür. Hem halk›n hem de uleman›n baz› yön-
lerini be¤enmez, onlar›n ikaz edilmesini ister. fieriat›n icras› ve sünnetin ihya-
s›nda ihmal oldu¤unu ve bunun düzeltilmesi gerekti¤ini belirtir.31

5. Akdeniz hac ve ticaret yolunun güvenli¤inin sa¤lanmas›:

Malta ve Girit adalar›ndaki korsanlar, Akdeniz’deki Osmanl› ticaret gemilerini
soyuyor, deniz yoluyla hacca giden Müslümanlar› rahats›z ediyorlard›. Bu se-
beple Hüdâyî padiflaha bir deniz seferi düzenleyip Girit ve Malta’daki bu prob-
lemin ortadan kald›r›lmas›n› tavsiye etmifltir.
“Husûsen ve bu senede saadetlü padiflah›m, gaza-y› bahr tedarikin edip Girit ve
Malta ortadan ref olunmas›na ihtimam ve tekayyüd buyurmak gerektir. Sizler
himmet ve dikkat edin, müsebbibü’l-esbâb teysîr eder.32

Hüdâyî iki ayr› mektubunda da padiflahtan Akdeniz ticaret ve hac yolunda de-
niz seferi düzenlenerek güvenli¤in sa¤lanmas›n› istiyor. Her iki mektubunda da
bu iflin, padiflah›n halis hizmetcisi ve duac›s› “Kaptan Pafla” taraf›ndan yap›la-
bilece¤ini belirtir.33

Hüdâyî’nin mektubunda geçen kaptan pafla ile ilgili bilgiler tahlil edilince bu
flahs›n Hüdâyî’nin müridi olan Kaptan-› Derya Halil Pafla (1629) oldu¤u ortaya
ç›kar.
Halil Pafla I. Ahmed döneminde iki kez kaptan-› deryal›k yapm›fl, donanma ile
Akdeniz seferi düzenlemifl (1614), Girit ve Malta’y› vurmufltur. Hatta Malta’ya
asker ç›karm›fl, M›s›r’dan gelecek olan Osmanl› hazine gemisini soymaya haz›r-
lanan Malta flövalyelerini da¤›tm›flt›r.34
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Daha sonraki mektuplar›n incelenmesi ile bu mektubun I. Ahmed e yaz›ld›¤› or-
taya ç›kmaktad›r.35

Ayr›ca Halil Pafla I. Ahmed’in veziriâzam›d›r. 1618’de ‹ran’a sefer düzenler. I.
Ahmed’in ölümünden sonra, I. Mustafa’n›n tahta ç›k›fl›nda II. Osman Halil Pa-
fla’y› sorumlu tutuyordu. Bu sebeple II. Osman kendisini azletmiflti. Daha sonra
Azîz Mahmud Hüdâyî II. Osman’a mektup yazarak Hüdâyî dergâh›nda inzivaya
çekilmifl olan Halil Pafla’n›n tekrar kaptan-› deryal›¤a getirmesine vesile olmufl-
tur.36

Kaptan›derya Halil Pafla komutas›nda 1620 y›l›nda (II. Osman döneminde) ‹tal-
ya’ya seferler düzenlenmifl, Adriyatik s›n›rlar› vurulmufl ve bütün Akdeniz bafl-
tan afla¤›ya dolafl›larak, Akdeniz’de kargafla önlenmifltir.37

6. Anlaflmalar

Azîz Mahmud Hüdâyî nin mektuplar›nda iki ayr› anlaflmadan söz edilir. Bu an-
laflmalar flunlard›r:
a) Ruslarla yap›lan anlaflmalar,
b) ‹ranl›larla yap›lan anlaflmalar.

a) Ruslarla yap›lan anlaflma:
Osmanl› Devleti, Rusya’daki iflleri K›r›m Han› vas›tas› ile hallediyor, aralar›nda
anlaflmazl›k oldu¤unda müdahele ediliyordu. Ruslar’›n Alt›norda devletinin y›-
k›lmas›ndan sonra meydana gelen küçük Türk hanlar›na müdahelesine, Osman-
l› ve K›r›m Han› Devlet Giray Han birlikte müdahele ettiler ve Kazan’› ele geçir-
diler (1521’de). Ancak K›r›m Han›’n›n yerine küçük o¤ullar› geçince Kazan’› el-
lerinde tutamad›lar. 1557’de Kazan Moskova kontrolüne girdi. Ruslar Kazan’› el-
lerinde tutmak için ‹dil nehri üzerine Hisar yapt›lar.38

K›r›m Han› Giray Han ve o¤lu II. Giray Moskova’y› s›k›flt›r›rlar, bu arada Rusla-
r›n Lehlerle de aras› aç›kt›r, devaml› savafl halindedirler.
Bu olaylar üzerine Moskova Çar› anlaflma için ‹stanbul’a elçi gönderir (1615).
Hüdâyî bu noktada I. Ahmed’e mektup yazarak Ruslar’›n samimiyetinin mutla-
ka kontrol edilmesi gerekti¤ini, samimiyetlerinin bizim teklifimizi kabul etme-
lerine ba¤l› oldu¤unu belirtmifltir. Ruslar bize itaat etmek isterlerse: 
a) Han› ve Kazan’› versinler, oran›n halk› eziyetten kurtulsun.
b)  Terek suyu üzerindeki hisarlardan askerleri boflalts›nlar.
c) Kuban suyu üzerine bina etmek istedikleri hisar› yaps›nlar.39

Zaten Çar’›n as›l maksad› K›r›m’la bar›flmak ve Kazan’dan ç›kmak olmad›¤›n›, bu
maddeleri kabul etmemeleri ile ve daha sonraki olumsuz tutumunda görmekteyiz.40

b) ‹ranla yap›lan ‹stanbul Muâhedesi:
Hüdâyî Ruslarla yap›lan anlaflmada oldu¤u gibi ‹ranla yap›lan ‹stanbul muâhade-
sinde de daha çok fliîlerin zulmünden sünnîleri kurtarmaya yönelik çal›flm›flt›r.
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Hüdâyî özellikle sünni Gîlân halk›n›n zulümden kurtar›lmas›n› istemifltir.41

Tebriz seferinden sonra Gîlân meselesi büyük ölçüde halledilmifltir. Osmanl›’ya
ba¤lanmasa da Osmanl› kontrolünde sünni Karkiyai hanedanl›¤› kurulmufltur
(1590).42

Hüdâyî, ‹ran’l›lar› Ruslardan daha tehlikeli buluyor ve fiii Safevi devletini ve
fiah hanedanl›¤›n› domuza benzeterek, domuzun kuyru¤unu kesmekle koyun
olmaz deyip, ihtiyat› elden b›rakmamay› ö¤ütlüyor.43

Hüdâyî’nin bu sözleri sa¤l›¤›nda, aradan on befl y›l geçtikten sonra zuhur etti.
1603’de fiah, Tebriz’i I. Ahmed tahta geçti¤i s›rada düflürdü ve bölgedeki Os-
manl› hâkimiyetini ortadan kald›rd›. Güney Azerbaycan, Nahc›van, bugünkü
Ermenistan o zaman Türk ülkesi idi.44

7. Sosyal Olaylar

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin en önemli hedefi insan›n mükemmelli¤e ulaflmas›d›r.
Ona göre mükemmel noktaya ulaflan insan, insan-› kâmildir ve insan her yönüy-
le câmî (kapsay›c›) varl›kt›r.45 Onun bu câmiiyyet görüflü bir noktada Kur’an’da
ahsen-i takvim olarak anlat›lan yarat›l›fl biçimidir. ‹nsan›n Kur’an’›n ifadesiyle
en afla¤›ya inmesi de, en yukar›ya ç›kmas› da mümkündür. Ve insan›n en yuka-
r› ç›kmas› gayedir. Bu da ancak insana hizmetle mümkün olur.46

‹nsan için hiçbir fedakârl›ktan kaç›n›lmamas›n› isteyen Hüdâyî, hayr›n mani-
lerinin çok olaca¤›n› ve hay›rl› iflleri yapmas›ndan dolay› padiflah› tebrik etmifl-
tir. 47

Bu mektuplarda geçen sosyal hâdiseler flunlard›r:
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a) Halka odun da¤›t›lmas›: Hüdâyî III. Murad’a yazd›¤› mektupta onun halka
odun da¤›tma niyetinde oldu¤undan bahsediyor.  Böyle bir niyeti oldu¤u için
padiflah› tebrik edip, niyetini gerçeklefltirmeye teflvik ediyor.48

b) Kad›lar›n isyan›: Azîz Mahmud Hüdâyî’nin mektuplar›ndan kad›lar›n padifla-
ha tu¤yanda bulunduklar›n› ö¤reniyoruz. Hüdâyî mektubunda padiflahtan hata-
lar›n› kabul eden kad›lar›n, aff›n› istiyor.49

c) Askerin bozulmas›: Ç›kan bir yang›nda askerden yard›m istenmifl, fakat as-
ker çal›flmam›fl, halk›n çal›flmas›n› da engellemifltir. Hüdâyî buna çok üzülmüfl,
askerin bu bozuklu¤unun engellenmesini ve onlar›n ›slah edilmesini istemifl-
tir. 50

“Din ve dünyan›n kuvveti ve kudreti, cünûd-› ‹slam ve reâya ile” oldu¤unu be-
lirten Hüdâyî, halk ile asker aras›na giren so¤uklu¤un giderilmesini ve iktidar›n
simgesi olan bu iki gücün devaml› birbirine destek olmas›n› istemektedir.51

d) ‹çkinin yasaklanmas›: Tarihî kaynaklar ilk içki yasa¤›n›n 1580-85 y›llar› ara-
s›na tekabül etti¤ini göstermektedir. Bu dönem III. Murad dönemidir.52

Di¤er içki yasa¤› bütün Osmanl›’ya flâmil olarak 1613 y›l›nda konulmufltur.53 Bu
dönemde Padiflah I. Ahmed’dir ve Hüdâyî’nin mektubunda bahsetti¤i içki yasa-
¤› budur. Bu sebeple Hüdâyî taraf›ndan Sultan I. Ahmed hay›r duaya muhatab
olmufltur. 
e) Mehdîlik iddialar›: Mektupta Hüdâyî “iki feth-i azim ettiniz” diyor. Bunun bi-
risi içkinin yasaklanmas›, di¤eri de mehdilik iddialar›d›r. Bu gibi iddialar› ve
sahte kimliklerle Ehl-i Sünnet itikad›n›n d›fl›nda hal ve hareketleri Hüdâyî hiç-
bir zaman tasvip etmemifltir.54

f) Def-i belâ duas›: Yine Hüdâyî umumi belalar›n def’i için toplu duaya ç›k›lma-
s› hususunda padiflah› teflvik etmifltir.55

Hüdâyî’nin yaflad›¤› dönemde Osmanl› toplumunun ahlakî yap› itibariyle zede-
lenmeye bafllad›¤›n› görmekteyiz. Hüdâyî’nin padiflahlara mektup yazarak onla-
ra bu konularda yard›mc› oldu¤unu müflahede etmekteyiz.

Mektuplarda Devrin Ulema, Meflay›h Ve Devlet 
Ricali ‹le ‹lgili Konular

Azîz Mahmud Hüdâyî mektuplar›nda yer yer zaman›n ulemas›ndan, meflay›h›n-
dan ve devlet adamlar›ndan bahseder. Hepsiyle çeflitli seviyelerde münasebetle-
ri olmufltur. 
Bu üç s›n›f Osmanl›’n›n ruhu say›labilirdi. Bu sebepten olacak ki, Hüdâyî “Ehl-
i ilim olmak a¤›r yük hamletmektir. Allah ü Teala ehl-i ilimden, peygamberler-
den ald›¤› ahdi al›r”56 diyor. Ancak yaflad›¤› dönemin manevi yap›s›n› be¤enme-
yen Hüdâyî, ulema ve sulehan›n hamletti¤i a¤›r yükün padiflah taraf›ndan ken-
dilerine hat›rlat›lmas›n› istiyor.57
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1. Ulema ile ilgili konular

Hüdâyî’nin mektuplar›ndan ulemaya karfl› sayg› ve muhabbetle sultanlara tez-
kiye mahiyetinde mektuplar yazd›¤›n› ayr›ca ulemadan baz›lar›n›n kendisinin
‹stanbul’da kalmas›n› sa¤lad›¤›n›, baz›lar›n›n da padiflahla iliflkiye geçmesinde
yard›mc› olduklar›n› görüyoruz. Zekariya Efendi ile Bostanzade Mehmed Efen-
di onun ‹stanbul’da kalmas›n› sa¤lam›fllar, Kap›a¤as› ile K›br›s Paflas› Ahmed
Pafla da padiflahla iliflkiye geçmesinde yard›mc› olmufllar; Hoca Sa’dettin ise
hem ‹stanbul’da kalmas›nda, hem de padiflahla münasebete geçmesinde etkili
olmufltur.
Bostanzade Mehmed Efendi (1598) ile Zekariya Efendi (1593) ve Hüdâyî hepsi
medrese kökenlidir. Daha önce tan›flmalar›ndan kaynaklanan bir yolla münase-
betlerini gelifltirmifllerdir.

2. Meflay›h ile ilgili konular

Azîz Mahmud Hüdâyî padiflaha yazd›¤› mektuplar›nda meflay›h hakk›nda bilgi
verir. Onlar› detayl› olarak tan›tmaz ya onlar›n padiflahla ilgili gördü¤ü bir rü-
yadan ya da giderilmesi gereken bir ihtiyac›ndan bahseder. Bu mektuplar, me-
flay›h›n padiflahla irtibata geçmek için Hüdâyî’ye müracaat ettiklerini gösterdi¤i
gibi, Hüdâyî’nin gerek meflay›h gerekse padiflahlar nazar›ndaki nüfuzunu orta-
ya koyar. Asl›nda Hüdâyî’nin maddi ve manevi nüfuzu devrinin her s›n›f insa-
n› üzerinde etkili olmufltur. Hatta baz› medrese hocalar›, medreselerini b›rak›p
Hüdâyî’ye intisap ederek, müridi olmufllard›r. (Kargal› Medresesi’nin müderrisi
bunlardan birisidir)58

Hüdâyî meflay›hla ilgili olarak padiflaha yazd›¤› mektuplarda, padiflah›n mefla-
y›hla irtibatl› olmas›n› ve ihtiyaçlar›n› gidermesini tavsiye eder. Ulemay› ve me-
flay›h› padiflah›n duac›lar› olarak vas›fland›r›r. Padiflah›n ehlullahtan olan kim-
selerle münasebetini art›rmas›n› duac›lar›n› ço¤altmas› olarak de¤erlendirir. Bu
durumu padiflah ad›na “Sayd-› azîm” olarak nitelendirir.59

Hüdâyî nin haklar›nda bilgi verdi¤i meflay›htan baz› zatlar flunlard›r:
1. Sofyal› Bâlî Efendi (1553)
2. Nureddinzâde Muslihuddin Efendi (1573)
3. fiaban Efendi halifesi fieyh Mehmed Efendi
4. Davud Efendi 
5. Rodoslu Aliyüddin Efendi
6. Medineli fieyh Mehmed
7. Kastamonulu Meczub
8. M›s›rl› Abdülhalik Dervifl

3. Hüdâyî nin Devlet Ricali ile ‹liflkisi

Azîz Mahmud Hüdâyî Efendinin zaman›n devlet adamlar› ile de samimi oldu-
¤unu görüyoruz. Onun bu samimiyeti baz› flah›slarda padiflahla Hüdâyî’nin ta-
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n›flmas›nda yard›mc› olma fleklinde tezahür ederken, baz›lar›nda da Hüdâyî’nin
onlara arac›l›k yapmas› fleklinde ortaya ç›kar. Hüdâyî’nin arac›l›¤› daha çok ta-
yin ve terfilerde söz konusudur. Hüdâyî’nin devlet adamlar›ndan çeflitli flekiller-
de münasebet kurdu¤u flah›slar flunlard›r:60

-K›br›s paflas› Ahmed Pafla: Hüdâyî ‹stanbul’da kalmaya karar verdi¤inde padi-
flahla münasebet kurmas›n› sa¤layan kiflilerden birisidir.
-H›z›r Pafla: Balkanlar’daki ilhad hareketlerini gâyet iyi bilen birisidir. Hüdâyî
H›z›r Pafla’y› “Simavîlerin” yapt›klar›na flahit tutar.
-Kazasker Dü¤mecizade Efendi: Görevden azledilen bu kifli hakk›nda padiflaha
Hüdâyî tezkiye yazm›flt›r.
-Hüseyin Bey: Hüdâyî, Kudüs’ün idarecisi olan bu zat› padiflaha tezkiye etmifltir.
-Kap›c›bafl› Hüseyin A¤a: Yapt›¤› hatadan dolay› Hüdâyî, suçunun affedilmesi-
ni istemifltir. 
-Ferhad Pafla: III. Murad döneminde beraber Tebriz seferine ifltirak etmifllerdir
ve veziriazaml›k yapm›flt›r.
-Halil Pafla: Hüdâyî’ye intisab etmifl olan Halil Pafla Kaptan›derya ünvan›n› üç
kez, bir kez de veziriazam pâyesi kazanm›flt›r. Hüdâyî, padiflahlara (I. Ahmed ve
II. Osman ) tezkiyeler yazm›flt›r.

A- Azîz Mahmud Hüdayi’nin Padiflahlara Ö¤ütleri

Hüdâyî “Her padiflah yan›nda ashab-› kemâlden birisini bulundurmufltur” diye-
rek, yine bu kiflilerin görevinin ›zhâr-› kemâl etmek oldu¤unu beyan etmifltir.61

Hüdâyî bu durumun padiflahlar için mutlak faydas› oldu¤unu söyler ve “Devle-
tin idari ifllerinde ve dünyevi meflgalelerde evliyaullahla istiflare yapmas›n› ve
onlar›n görüfllerine teslim olman›n, büyük hay›rlara vesile olaca¤›n› ve kiflinin
mes’uliyetini azaltaca¤›n› beyan etmifltir. Onlar›n dedi¤i yap›l›rsa halk ve Hak
nazar›nda mes’uliyetten kurtulaca¤›n› ve fleriat ve sünnetin mûcibinin gerçekle-
flece¤ini belirtmifltir.62

Zâhirî ilimlere bât›nî ilimlere birlikte vak›f olmas› onu di¤er meflay›ha göre et-
kili k›lm›flt›r. Tarih bilgisi çok iyi olan Azîz Mahmud Hüdâyî hakl› olarak dev-
rindeki padiflahlar›n dan›flman ve ö¤üt vericisi olmufltur.
Hüdâyî, padiflaha yapt›¤› ö¤ütlerin nihaî gayesinin onu “fieyh-i mutlak makam›-
na ulaflt›rma oldu¤unu belirtir. Padiflaha biz hat›rlatma ve nasihatte bulunuyo-
ruz. Padiflah›m›z da ayn› flekilde reayas›na nasihatte bulunmal›d›r” der. Hüdâ-
yî’nin ö¤üt ve nasihati, mektubundan anlad›¤›m›za göre “tecdid hareketi”63 ola-
rak gördü¤ünü belirtelim.
Hüdâyî padiflahlara nasihatta bulunurken flu perspektiflerden hareket etmifltir.
Padiflahl›k makam›n›n muktazâs› olarak yap›lan tavsiyeler:
Hüdâyî’ye göre padiflah z›llullah ve halifetullaht›r. Bu makam›n emanet-i ilahi-
ye oldu¤unu söyleyip, halka iyilikle muamelede bulunup, makam›n kadrini bil-
mek gerekti¤ini ifade etmifltir.64
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Padiflah›n devaml› kendisini kontrol etmesi gerekti¤ini ve reayas›n› (halk›n›) sü-
rekli düflünmesi gerekti¤ini ve bunun için de Hz. Peygamber’in (a.s) ahlak›yla
ahlaklanmas› gerekti¤ini ifade etmifltir. 
Hüdâyî padiflaha ö¤üt verirken, verdi¤i ö¤ütlerin padiflahta etkisini göstermesi
için devaml› iltifatta bulunmufltur. Adalet ve istikamet üzerinde hassasiyetle
duran Hüdâyî, padiflah›n d›fl ve iç görünümünün her ikisinin de kâmil olmas›
gerekti¤ini söylemifltir. “Ve zâhirde fetihler, bat›nda olan tecelliyât-› ilâhiyyenin
âsâr-› tabîas›d›r. Zira bât›nda olan tecelliyat-› melekutiyenin teyidi ve takviyesi
iledir.65

Ayr›ca Hüdâyî, padiflah›n makam› dolay›s›yla birçok ifli oldu¤unu, tarikat ve ta-
savvufta afl›r› bir tutum tak›nmamas›n› ve itidalli olmas›n› tavsiye ediyor. Hatta
Anadolu’daki K›z›lbafl hareketinin yay›lmas›n›n oralardaki ulema, meflay›h ve
ümeran›n maarif-i tasavvufa düflüp, fleriat ve sünnetin icras›nda gevfleklik gös-
termelerinden kaynakland›¤›n› ileri sürer. Bu sebeple Hüdâyî fleriata tabi olma-
y› tarikata tabi olmaktan üstün tutar.66

Devlet ‹fllerine Yönelik Ö¤ütleri:

Hüdâyî özellikle devlet ifllerinde adaletin ve huzurun sa¤lanmas› için hakkani-
yete uygun davran›lmas› gerekti¤ini belirterek, tasavvufi duruflun pek de s›hhat-
li olmayaca¤›n› söylemifltir.67

Halka ‹liflkilere Yönelik Ö¤ütleri:

Azîz Mahmud Hüdâyî padiflah›n as›l görevinin insanl›¤a hizmet oldu¤unu, top-
lumda fitne ve fesad›n kald›r›lmas›n›n flart oldu¤unu defâetle belirtir.68

Padiflah›n azalar› olan asker ve di¤er mü’minlerle iyi geçinmesini, onlar› mem-
nun ve mesrur etmesini tavsiye eder ve onlara “merhametle” muamelede bulu-
nulmas› gerekti¤ini ve ihtiyaçlar›n›n çözülmesi gerekti¤ini ifade eder.69

Düflmanlara Karfl› Takip Edilecek Siyasete Dair Ö¤ütler:
Hüdâyî halk›n hay›r duas›n› ve memnuniyetini alan padiflah›n d›flar›da baflar›l›
olaca¤›n› ifade eder.
Hüdâyî padiflaha hiçbir zaman düflmanlar›n kinlerinin gitmeyece¤ini ve bu se-
beple düflmana karfl› daima haz›rl›kl› olunmas›n› ister. Savafl aç›lacak beldenin
durumunu göz önünde tutulmas›n› ve zay›f an›n›n ve zay›f yerlerinin gözetilme-
sini tavsiye eder.70

D›fl siyasette Hüdâyî’nin teyakkuz politikas› dönemin flartlar› düflünüldü¤ünde
makul bir siyaset olarak karfl›m›za ç›k›yor ve en uygun zaman›n ve mekân›n se-
çilmesini ve savafl stratejisinin de buna göre haz›rlanmas›n› talep ediyor.
Padiflahlarla Hüdâyî’nin Karfl›l›kl› Samimiyetlerini Gösteren Ö¤üt ve Davran›fl-
lar:
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Hüdâyî ile padiflahlar›n birbirlerine hay›r dua etti¤ini, tebriklefltiklerini, padifla-
h›n Hüdâyî’nin ö¤ütlerinden hoflland›¤›n›, karfl›l›kl› olarak birbirlerini ikaz et-
tiklerini görmekteyiz. Bu da bize Hüdâyî’nin saray nezdinde ne kadar itibarl› ol-
du¤unu göstermektedir.

B- Kamu Düzeni ‹le ‹lgili Ö¤ütler

Hüdâyînin toplum görüflü herkesin emniyet ile huzurda ve muhabbette oldu¤u
toplumdur. Bunun için padiflah›n bunda mükellef oldu¤unu düflünmüfl ve aç›k-
lam›flt›r. Gerek yap›lan anlaflmalarda, gerekse d›flar›daki kar›fl›kl›klarda ‹ran me-
selesi, garb meseleleri gibi insanlar›n özellikle müslümanlar›n emniyetinin sa¤-
lanmas›n›n gerekti¤i üzerinde durmufltur Hüdâyî hazretleri.71

Halk›n moralini alt üst edecek anarfli ve zulüm hareketlerine karfl›d›r ve nasihat-
larinde özellikle ‹stanbul’un islamî yaflay›fl ve toplum düzeninin daha iyi olma-
s›n› arzu eder. Hatta padiflah›n huzurlu olmas›n› yeterli görmeyip hüzün ve se-
vincin umumî olmas›n›, flahsî olmamas›n› arzu eder.72

Hüdâyî toplumdaki kötülükleri ve kamu düzeninin bozulmas›na sebep olan fi-
illeri flöyle s›ralar:
* fieriat›n icras›nda ve sünnetin ihyas›nda gevfleklik
* Namaz›n terk edilmesi
* Zekât ve sadakan›n ihmal edilmesi
* Eflkiyan›n türemesi
* ‹çki içenlerin ço¤almas›
* Fâs›k ve fâcirinin türemesi
* Mehdîlik iddia edenlerin zuhuru.

Hüdâyî bu kötülüklerin kald›r›lmas›n›n kamu düzenini muhafazas› için gerekli
oldu¤unu belirtip, güvenlik ve huzurun temininin önemine iflaret etmifltir.73

Hüdâyî’ye göre devlet halk› ile birlikte padiflah›n mülküdür. Padiflah da hem Al-
lah’a karfl› hem de topluma karfl› birinci derecede mesuldür. Bu sebeple padiflah
fleriata uygun olmak koflulu ile mülkünde tasarrufta bulunabilecektir74

Hüdâyî bu tavr› ortaya koyarken evliyaullahla istiflareyi önemli görmüfltür. Bunun
fleriat ile sünnet mûcibi oldu¤unu belirtip gelebilecek tepkilerin de önüne geçile-
ce¤ini belirtmifltir. Buradan flu sonuca ulaflabiliriz; halk meflah›ya güveniyor ve
onlar›n kararlar›n›n ve tavsiyelerinin “do¤ru” oldu¤u noktas›nda birlefliyordu.
Kamu düzeninin sa¤lanmas›nda; hukuk ilkelerine (dinî kurallara) ba¤l› kal›n-
mas›n› flart koflan Hüdâyî, Nahl süresi 125. âyete vurgu yaparak “Rabbinin yo-
luna hikmet ve güzel ö¤ütle ça¤›r onlarla iyilikle mücedele et” âyetinin devletin
fliar› olmas›n› gerekti¤ini belirtmifltir75.
Hüdâyî’nin mektuplar›nda toplum düzeninin sa¤lanmas› için yap›lacak çal›flma
ve verilecek mücadelenin toplumun her kesimini kucaklamas› gerekti¤ini ve tek
yönlü olmamas› gerekti¤ini söylüyor. Bunun için yap›lacak mücadele flu flekil-
de yürütülmelidir:
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Temel e¤itime önem verilmeli (temel e¤itimden kas›t fleair-i dinin ayakta tutul-
mas› ve islamiyetin icras›d›r);
Yöre flartlar›n›n göz önünde tutulmas› (toplum ve insan psikolojisine en uygun
stratejilerin belirlenmesini istemifltir);
Vaaz ve irflad’›n yayg›nlaflt›r›lmas›;
Af ve teflvikte bulunmak;
Gerekti¤inde yasaklamalar getirmek;
Son çare olarak askerle yoklamak76.
Azîz Mahmut Hüdâyî, aç›kca görüldü¤ü gibi kamu düzeninin özellikle nasihat
ve e¤itimle sa¤lanabilece¤i görüflündedir. Fakat toplumda ›slah olmayacak az-
g›nlar›nda bulundu¤unu bunlara da zor kullan›lmas› gerekti¤ini, bu yap›l›rken
toplumun tedirgin edilmemesini ifade etmifltir77

Hüdâyî, padiflah›n iyili¤ini, yaflamas›n› ve devletinin bekas›n› istemeyenleri kâ-
fir olarak görür. Onlara harb ilan etmenin caiz olaca¤›n› kabul eder. Hüdâyî bu
görüflünü flöyle ifade eder; “padiflah›n›n bekas›n› ve hayat›n› murad etmeyen
mümin ve müslüman de¤ildir. Küfrüne hükmederiz”.78

C-Padiflaha Yapmas›n› Teklif Etti¤i ‹fller

Azîz Mahmut Hüdâyî; yöneticilerin uygulad›klar› siyasetin hukuka uygunlu¤u
hususunda onlar› uyar›yor ve sorumluluklar›n› hat›rlat›yordu. Bununla birlikte
d›fl siyasette ve iç siyasette onlar› yönlendiriyor, dan›flmanl›k yaparak devletin
siyasetini belirliyordu. Bununla birlikte, kendisi bizzat padiflahtan gerek kamu
menfaati için, gerekse lüzumlu görüp devletin menfaati için baz› isteklerde bu-
lunmufltur. Bunda zarureti esas alm›flt›r

* Bo¤aziçi’ne köprü yap›lmas›

Hüdâyînin mektuplar›ndan III. Murad’da yaz›ld›¤› anlafl›lan mektubunda, Bo¤a-
ziçi’ne köprü yap›lmas›n› arzu etmektedir. Tehlikeli olan deniz seyahatinin, de-
niz ulafl›m›ndaki bu riskin bo¤aza köprü yap›larak giderilmesini istiyor. Bunun
için bir plan haz›rlam›fl ve padiflaha yaz›l› olarak sunmufltur.
Mektupta padiflahtan zaruret gere¤i bo¤az köprüsü yap›lmas›n›n elzem oldu¤u-
nu, korkmamas› gerekti¤ini bunun k›yamete kadar dualara muhatab olunacak
güzel bir ifl olaca¤›n› belirterek halk›n buna fliddetle ihtiyac› oldu¤unu beyan et-
mifltir.79

* Büyük Ayasofya yak›nlar›ndaki arenan›n zaviye yap›lmas›

Hüdâyî, halk›n maddi ihtiyaçlar› yan›nda manevi ihtiyaçlar›n›nda giderilmesi-
ni arzu eder. O devirde halk›n manen doymas› ve huzura ermesi zikrullah ve ri-
yazetle gerçeklefliyordu. Bu faaliyetlerin toplu veya ferdi olarak icra edildi¤i yer-
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ler zaviyelerdir. Bu tür ihtiyaçlar› göz önüne alan Hüdâyî, padiflahtan eskiden
ma’bed olma ihtimali bulunan ancak Bizansl›lar zaman›nda arena olarak kulla-
n›lan Büyük Ayasofya yak›nlar›ndaki yerin zaviye yap›lmas›n› istiyor.80

* Arslanhane yerine büyük bir cami ve külliye yap›lmas›

Azîz Mahmut Hüdâyî’nin arslanhaneyi zaviyeye çevirme teklifi bafllang›çta iti-
bar görmemifle benziyor. O bu konudaki ilk teklifini muhtemelen III. Murad’a
yapm›fl görünüyor. Bir cümlesinde “bizzat kendiniz edesiniz, Zaviye-i Muradi-
ye-i Muhammediye olsun” derken III. Murad’› kastetmifl olabilir.
Hüdâyî daha sonra arslan yata¤›n› zaviyeye çevirmesi konusunda ›srarlar›na de-
vam ettirmifltir. Sonra zaviye teklifinin yan›na cami ve külliye inflas›n› da ilave
etmifltir. Hüdâyî’nin ifadelerinden büyük Ayasofya yak›nlar›ndaki bu yerin ön-
ceden patrikhane oldu¤u anlafl›l›r.81

Tarihi olaylar göz önüne al›n›rsa bu teklifi III. Murad’dan sonra I. Ahmed’e yap-
m›flt›r. Caminin temel atma merasiminde Hüdâyî temele ilk kazmay› vuranlar-
dan birisidir.82 Aç›ld›ktan sonra I. Ahmed’in Hüdâyîye camide vaizlik teklif et-
mesi bunu desteklemektedir.83

* Hz. ‹brahim’in Kabrinin ve Mescidi Haram’›n tamir edilmesi

Azîz Mahmud Hüdâyî halk›n yarar›na yeni zaviye ve camiler yap›lmas›n› iste-
di¤i gibi daha önce yap›lanlar›n da sayg› ile korunmas›n› ve yaflat›lmas›n› arzu
eder. Bir mektubunda Mescid-i Haram’›n, oradaki makam-› ‹brahim’in tamirini
istemifltir. Mektubunda Hüdâyî Hz. ‹brahim’in faziletlerini sayd›ktan sonra, bu
faziletlerinden dolay›, kurban ve hac ibadetinin müminlere emredildi¤ini söy-
ler. Hüdâyî; gelen hac›lardan Hz. ‹brahim’in mezar›n›n ve imaretinin harab ol-
du¤unu ö¤renir. Bunun üzerine padiflahtan Hz. ‹brahim’in kabrinin tamirini is-
ter. Bunun Hz. ‹brahim’in ruhaniyetini memnun edece¤ini ve kendilerini sevin-
direnlere yard›m edece¤ini belirtmifltir.84

Görüldü¤ü üzere Hüdâyî, islam›n fleairi olan mekanlar›n imar ve bak›m›na son
derece önem vermifl bu faaliyetlerde bulunanlara Allah’›n (cc) yard›m›n›n eksil-
meyece¤ini dolay›s›yla da elde edilecek menfaatin boyutlar›n›n büyük olaca¤›-
n› ifade etmifltir. Zaten kendisinin siyasetinde belirleyici olan›n yüksek ahlak ve
erdem oldu¤unu, bunun en mükemmel kayna¤›n›n da Kur’an ve Hz. Peygamber
(S.A.V) oldu¤unu ifade etti¤ini görmekteyiz.

* Asker oca¤›n›n ›slah›

Hüdâyî devlettin gücünün halk ve askerin birlikte hareket etmelerinden do¤aca-
¤›n› mektuplar›nda belirtmifltir.85
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Zaman zaman askerin disiplinsizli¤ini müflahede eden Hüdâyî bunun önlenme-
si için askerin ›slah edilmesi gerekti¤ini, bu hususta aç›k kap› b›rak›lmamas› ge-
rekti¤ini belirtmifltir.
Azîz Mahmud Hüdâyî askerin sivil yönetime ba¤l›l›¤›nda zaafiyet göstermesini,
devletin gücünün zay›flamas›na sebep olaca¤›n› düflünmüfl yine bu hususta si-
vil iradenin gücünün zay›flamas›n›n toplumdaki dengeleri de bozaca¤›n› ifade
etmifltir. Azîz Mahmud Hüdâyî, sivil iradeyi önemsemifl, asker oca¤›n›n yeri ve
konumunun sivil iradeye ba¤l›l›¤› ile sa¤lamlaflabilece¤ini savunmufltur.

Sonuç

Azîz Mahmud Hüdâyî, Osmanl›’n›n medeniyet yar›fl›nda zirvede oldu¤u bir dö-
nemde gerek siyaseti yönlendirmesi ile, gerekse devletin ve milletin bekâs› için
göstermifl oldu¤u fedakarl›klarla Osmanl› tarihine damgas›n› vurmufl flahsiyet-
lerden birisidir.
Hayat›nda sivil toplumun en güçlü temsilcilerinden biri olan Hüdâyî, siyesetin
toplumdan kopmas›na müsaade etmemifl, halkla saray aras›nda köprü olmufltur.
Derin tarih bilgisi ve beflerî ilimlerdeki birikimi, tasavvufî derinli¤i, islamî ilim-
lerdeki üstünlü¤ü, Kur’an ve sünnet çizgisine ba¤l›l›¤› ve hassasiyeti kendisini
siyaseti yönlendiren bir konuma getirmifltir.
Hüdâyî, devletin hizmet sunumunda, eksik ve yanl›fl hizmet sunmas› halinde
hem hukuken hem de manen sorumlu olaca¤›n›, düflmanlarla münasebette zu-
lüm ve bask› ile siyaset yapman›n mümkün olmayaca¤›n›, anarfli, terör ve huzu-
run bozulmas›n› körükleyen bütün düflüncelerin yanl›fl ve dalalet oldu¤unu be-
lirtmifltir. 
Safevî devletinin zulüm ve bask› ile yay›lmas›n› ve terörü, anarfliyi Osmanl›
içinde körüklemesini hiçbir zaman kabul etmemifl, en sert tepkileri vermifltir.
‹darenin ve padiflah›n halka güler yüzle ve merhametle hizmet etmesi gerekti¤i-
ni vurgulam›fl ve ihtiyaçlar›n temininde devletin kurumlar› ile sorumlu davran-
mas› gerekti¤ini ve bunun islamî bir vecibe oldu¤unu belirtmifltir.
Devletin kurumlar›na sayg›da kusur etmemeye gayret etmifl, halka adalet da¤›-
tacak devlet kurumlar›n›n görevlerini suistimal etmemelerini vurgulam›flt›r.
Sert ifadelerle padiflahlar› ve devlet erkan›n› uyarm›fl, padiflaha ve sivil yöneti-
me yönelik her türlü müdahaleye cevap vermifl, bu anlay›fl›n yanl›fl ve devletin
gücünü zay›flatan en önemli unsurlardan birisi oldu¤unu vurgulam›flt›r.
Hüdâyî; toplumun ve devletin menfaatini birlikte gözetmifl, toplumla devleti
karfl› karfl›ya getirtmemeye çal›flm›flt›r. Adaletli, erdemli, hukuka riâyet eden,
zulm etmeyen bir devlet anlay›fl›n› savunmufltur.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin derin entellektüel kimli¤i ve mütevazi hayat› O’nun
etkisini gerek yaflad›¤› dönemde, gerekse daha sonraki dönemlerde ziyadelefltir-
mifl, onu cazibe merkezi k›lm›flt›r. Bugün bu kadar genifl kat›l›ml› toplant› ve
sempozyumun gerçekleflmesi bunun bir göstergesidir. Sayg›lar›mla...
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