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Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628) yaln›z tarikat›na ait fikirleri yaymakla kalmam›ﬂ, irﬂad kudreti yan›nda, hutbeleri, tefsir ve hadis dersleri, rüya tabirleri ve
telkinleri, kerâmetleri ve hakk›ndaki menk›belerle geniﬂ bir zümreyi etkilemiﬂtir. S›radan halktan vezirlere, padiﬂahlara kadar, siyaset ve ilim adamlar›n›, ﬂâirleri, mûsikîﬂinaslar› bünyesinde toplayan Hüdâyî Dergâh›, tekkesi, camii, türbeleri ve kütüphânesiyle mânevî bir hayat zenginli¤i taﬂ›makta idi. Böyle bir
kaynaktan kuvvet alan ﬂeyhler, âlimler, ﬂâirler, mûsikîﬂinaslar ve hatipler sâyesinde bu gelenek günümüze kadar devam etmiﬂtir.1
Menk›beleriyle halk aras›nda yaﬂayan, dinin zâhitlik yolunu tutup, tasavvufî fikirlerini bu s›n›rlar dâhilinde anlatan Hüdâyî’nin dinî eser ve risâleleri, ﬂiirleri,
mektuplar›, vaaz ve hutbeleri günümüze kadar gelmiﬂtir. Hüdâyî eserleri, mânevî nüfuzu ve kiﬂili¤iyle bir çok makâle ve çal›ﬂmaya da konu olmuﬂtur. ﬁüphesiz bu sempozyum da bu anlamda onu ve fikirlerini anlama ve günümüz kuﬂaklar›na aktarmakta önemli bir görevi îfâ edecektir.
Azîz Mahmud Hüdâyî, resmî-gayr-i resmî, insanlar›n dini anlama ve yaﬂamas›nda onlara rehberlik etmiﬂ, sözleri, eserleri ve yaﬂant›s› ile etrâf›n› irﬂâd edip ayd›nlatm›ﬂt›r. Bu tebli¤de onun vâizlik ve hatiplik hizmetleri Nasây›h ve Mevâiz
adl› eserinden hareketle anlat›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Hüdâyî’nin ‹stanbul’da Küçük Ayasofya’daki ikâmeti esnas›nda geniﬂ bir çevre
ve pâdiﬂaha karﬂ› da samîmî bir yak›nl›¤›n›n oldu¤u bilinmektedir. Âlim, ﬂâir ve
mutasavv›f kimli¤iyle vaaz ve nasihatlerine toplumun hemen her zümresinden
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insanlar›n kat›l›m›n› sa¤lam›ﬂ, pâdiﬂâhlar, vezirler, ulemâ ve sanat erbâb›ndan
oldukça mütecânis ve geniﬂ bir kitlenin teveccühünü kazanm›ﬂt›r. Fakat O gerçek vazifesinin vaaz ve irﬂad oldu¤unun bilinci içinde bu hizmete devam etmek
istemiﬂtir. Çünkü ﬂeyhi Üftâde Hazretleri kendisine,
“Sana vâizli¤i min-indillah verdik. Vâiz, Hz. Peygamberin esmâs›ndand›r!”2
demiﬂtir. Bundan sonra bulundu¤u hemen her ortamda bu mânevî iﬂâretle vazîfelendirildi¤i görevini îfâ etme gayretinde olmuﬂtur. Hüdâyî vâizli¤i ﬂeyhinden
ald›¤› bir görev olarak görmekte ve Kur’ân-› Kerîm’in de iﬂâret etti¤i üzere vaaz
ve irﬂâd›n bütün Peygamberler’in ve özellikle de ﬂu âyetlere istinâden Hz. Peygamberin yolu oldu¤unu3 ifâde etmektedir:
“(Resûlüm!) De ki: “‹ﬂte bu, benim yolumdur. Ben Allah’a ça¤›r›yorum, ben ve
bana uyanlar ayd›nl›k bir yol üzerindeyiz.”4 “(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna
hikmet ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel ﬂekilde mücâdele et!”5
Hüdâyî, Peygamberleri ve onlar›n vârisleri olan ulemâ ve evliyây› insano¤lunun
Cenâb-› Hak ile ezelde ettikleri ahde vefâkar davranmalar›n› temin için görevlendirilmiﬂ kimseler olarak görür.
“Hoﬂ güzel, bu kerre bu ibâd›n âleme geldi¤i gibi dünyan›n ziynet ve ﬂöhretine
aldan›p onu unutmaya diye mevlâ cânibinden bu kadar enbiyâ ve mürsel, her
biri zaman›nda ümmetini tarîk-› hüdâya dâvet eylediler. Bu kadar kitaplar enbiyâ zaman›ndan sonra, evliyâ ve ulemâ ve sülehâ, mevâiz-i kur’ânîyye ile durup
vaaz ve nasîhatler eyleyeler. R›zâya muhâlif olan dalâl yollar›n göstereler, men’
edeler... ‹ﬂte böyledir. ‹mdi mü’min rabbin gösterdi¤i ve haber verdi¤i hüdâ cânibin ihtiyâr ede. Dahî enbiyâ zaman›nda enbiyâya inâbet eyleye. Onlar gittikten sonra evliyâya -ki veresedir- onlardan irâdet getire, yoluyla tevhîde iﬂti¤âl ile
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nefsile mücâhede ede. Ol kimseye Allah Sübhânehû ve Teâlâ hidâyet eder.”6
Hüdâyî Pâdiﬂâha yazd›¤› bir mektupta “Din nasihattir” hadîsine iﬂâretle ﬂu ikazlarda bulunur:7
“Ârif ve âlim olan kendi enfüsüne ve kuvvâs›na ve a’zâs›na vaaz ve tezkirden aslâ hâlî’ olmamak gerektir. Lâzimetü’r-riâye olan reâyâs›d›r. Himâye ve h›fz ve
huk_kunu edâ ve menâhîden ve melâhîden men’ ve def’ lâz›md›r. Ve sâniyen
taht-› tasarrufunda olan reâyâya riâyet ve h›fz ü himâye ve vaaz ü nasîhat ve tezkîr bi’l-hikmet vâcip ve lâz›md›r. Lâz›metü’r-riâye ve vâcibetü’l-h›fz ve’l-himâye
olan enfüsî ve afâkî reâyây› gütme ve gözetme ile ve dâimâ ö¤üt ve ö¤retme ile
takayyüd ve ihtimâm muktezâ-y› adl ve adâlettir. Ve mûcib-i dikkat fi’d-dîn ve
istikâmettir.”8
Toplumsal düzenin ve ferdî oto-kontrolün temininde vaaz ve irﬂâd›n lüzûmuna
iﬂâret eden Hüdâyî, bizzat bu görevi icrâ ile kendisini memur görmüﬂ ve bunu ifâ
etmiﬂtir. ‹nkarc›larla mücâdele ve da’veti, mü’minlerin mev’iza-i hasene ile irﬂâd
ve terbiyesi ve mürîd ve sâliklerin de hikmet ve nasihat s›n›rlar› dâhilinde sülûklar›n›n temininin kendisi için, ilâhî bir emânet oldu¤unu ifâde etmektedir.9
Vaaz ve irﬂâd›n ilâhî yönünü bu ifâdelerle ortaya koyan Hüdâyî’nin resmî olarak bu vazîfede bulundu¤u dönemler de olmuﬂtur. ‹lk resmî görevi, Muîd Dede’nin vefât› üzerine 1594’te Fatih Camii vâizli¤ine tâyin edilmesidir. Baz› kaynaklar onun bu göreve geliﬂinin Rumeli kazaskeri Sûnullah Efendi’nin delâletiyle oldu¤unu kaydeder ancak, bizzat kendi ifâdeleri, bu göreve pâdiﬂah taraf›ndan lây›k görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Fatih camiindeki vâizlik, müfessirlik, muhaddislik ve müzekkirlik hizmetleri mukâbilinde kendisine vak›ftan
günlük yüz akçe maaﬂ takdir edildi¤i10 zikredilmektedir.
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Üsküdar’da Rum Mehmet Paﬂa Camii civar›nda yerleﬂti¤i sene âsitanesinin inﬂâs›na baﬂlanm›ﬂt›r. Üsküdar’a yerleﬂmesinde de burada bir zâviye inﬂâs› düﬂüncesinin oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Hüdâyî’nin önce Ali Paﬂa Zâviyesi ﬂeyhli¤i teklifi ald›¤› fakat buna pek ra¤bet etmeyip, Üsküdar’da kendi dergâh›n› inﬂâ ettirmiﬂ oldu¤u kaydedilmektedir. Hankâh›n›n inﬂâs›ndan sonra da (1595) Fatih Camii’ndeki vazifesine dört y›l kadar devam eder. Fakat 1599 y›l›nda hânkâh›n
mescidine bir minber ilâve etmek suretiyle vazîfesini buraya nakleder. Böylece
Fatih Camii’ndeki görevi, gerek yolunun uzakl›¤› ve gerekse di¤er vazîfelerinin
yo¤unlu¤u sebebiyle sona ermiﬂ olur. Bunun yerine Üsküdar Mihrimah Sultan
Camîinde sâdece perﬂembe günleri vâizlik görevi yapmaya baﬂlar.11 Hüdâyî
bundan sonra görev ve hizmetlerini tamamen Üsküdar’daki dergâh› çevresinde
toplam›ﬂ olur. Bu düzen onun irﬂâd faaliyetlerine kolayl›k ve kesâfet kazand›r›r.
Zâviyesi önünde f›khî konular› anlat›rken, tekkesinde de çevresine tasavvufî incelikleri anlatmaktad›r. Bir yandan da yazm›ﬂ oldu¤u tasavvufî eserlerle ilim ve
irfan âlemine hizmete devam etmektedir. Dergâh› toplumun her kesiminden insanlara aç›kt›r. Özellikle devrin pâdiﬂahlar› ile olan diyalogu önemlidir.
Sultan Ahmed Camiinin inﬂâs› 1617’de tamamland›ktan sonra Hüdâyî, bu camide de her ay›n ilk pazartesi günleri vaaz etmeyi kabul etmiﬂtir.12 Câmînin aç›l›ﬂ›nda ilk hutbeyi de yine onun îrad etti¤i13 nakledilmektedir.
Hüdâyî’nin yayg›n menk›belerinden biri olan, ﬂiddetli bir kas›rga ve hiçbir kay›kç›n›n denize aç›lamad›¤› hava ﬂartlar›nda Üsküdar’dan Sirkeci’ye yapm›ﬂ oldu¤u seyahatin temel nedeni de Sultanahmet Camii’ndeki vaaz›na yetiﬂmektir.
O hava ﬂartlar›nda sâlimen karﬂ› k›y›ya ulaﬂt›¤› rota daha sonra halk taraf›ndan
“Hüdâyî Yolu” olarak adland›r›lm›ﬂ ve en ﬂiddetli havalarda o hatt›n dâimâ aç›k
oldu¤una dâir bir inanc›n oluﬂmas›na neden olmuﬂtur.14
Bu bilgiler de göstermektedir ki Hüdâyî, Üsküdar’daki tekke ve camiinde, ‹stanbul’un Fatih, Sultan Ahmed ve Mihrimah Sultan gibi en büyük camilerinde vaazlar, dini ö¤ütler, hadis ve tefsir dersleri vermiﬂ, insanlar› mânevî olgunlu¤a
eriﬂtiren yollar›n öncüsü olmuﬂ, vâiz ve mürﬂidlik vazifelerini îfâ etmiﬂtir. Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin tasavvufî birçok eseri yan›nda vaazlar› ve hutbelerinden
meydana gelen üç müstakil eseri vard›r.
1. el-Mecâlisü’l-vâ’ziyye: Hüdâyî’nin Arapça olarak yazm›ﬂ oldu¤u eser onun
vaaz ve nasihat türündeki eserlerinin en hacimlisidir. Eser, H. Selima¤a Kütüphanesi’nde 276 numarada kay›tl› ve mevcuttur. Tek cilt olup, 496 varakt›r. Hüdâyî’nin vaaz ve nasihatlar›n›n bulundu¤u bu eser müellif hatt›d›r. Hüdâyî’nin,
mevzulara âyet-i kerime, hadîs-i ﬂerif ve evliya menk›beleriyle getirmiﬂ oldu¤u
izahlardan müteﬂekkil bir eserdir. Bayezid Kütüphânesi Veliyyüddin Efendi bölümü 1900 numarada di¤er bir nüshan›n oldu¤u zikredilmektedir15 ancak bu
nüshan›n kay›p oldu¤unu ö¤rendik.
2. Mecmûa-i Hutab: Hüdâyî’nin hutbelerinden oluﬂan bu risâle üç dört varakl›k bir eser hüviyetindedir. Hac› Selima¤a da Hüdâyî bölümünde 270/7 ve 593/2
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numaralarda kay›tl›d›r. Dergâh›nda okudu¤u hutbeleri içeren bu küçük hacimli
eserin ‹stanbul’un di¤er kütüphanelerinde ve Bursa kütüphanelerinde baﬂka
nüshalar› oldu¤u bilinmektedir. Bu hutbelerin uzun y›llar Hüdâyî âsitânesinde
okunmuﬂ oldu¤u hattâ bunlar›n belirli makâmlarda îrâd edildi¤i rivâyet edilmektedir.
3. En-Nasây›h ve’l-Mevâ›z: Giriﬂ kitabesindeki “Kutbu’l-Aktâb Üsküdârî Mahmud Efendi Hazretlerinin kürsüde nasihat buyurduklar›d›r” ifadesi ile Hüdâyî’nin vaazlar›n›n topland›¤› müstakil bir eser oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Eserin
Hüdâyî’nin hayat›n›n hangi dönemine ait oldu¤u bilinmemektedir. “Meclis” tarz›nda kaleme al›nmas› ve muhtevâs› eserin dergâhtaki meclis ve sohbetlerde tutulan notlardan müteﬂekkil oldu¤u konusunda bir fikir vermektedir. Çünkü tasavvufî ifade ve kavramlara oldukça s›k yer verilmiﬂtir. Bu muhtevâ, câmî kürsüsünden umûmî halka yap›lan bir vaaz ve nasihatten daha ziyâde tasavvufî altyap›s› olan bir zümreye hitâb›n mahsulü intibâ›n› kuvvetlendirmektedir. Ancak
âsitâne câmiine müdâvim cemaat ile tekke müdâvimleri aras›nda kesin hatlarla
bir ayr›m söz konusu olamayaca¤›ndan bu hususun netleﬂmesi zordur. Eserin
baz› yerlerinde ayn› meclisin küçük farklarla tekrarlanmas› müstensih hatas›
olabilme ihtimâlini akla getirmektedir.16 Ancak zaman içerisinde ayn› konunun
farkl› topluluklara, farkl› zamanlarda tekrarlanm›ﬂ olmas› ihtimâli de uzak tutulmamal›d›r. Eser k›rk iki sohbetten müteﬂekkildir. Meclislerin hacmi ise bir
kaç istisnâ d›ﬂ›nda birbirine eﬂittir. Eserin baﬂka nüshalar›na ulaﬂamad›k. ‹nceledi¤imiz nüsha Üsküdar Hac› Selima¤a Kütüphanesi Hüdâyî Efendi bölümü
266 numarada kay›tl› bulunmaktad›r. Eser 237 varakt›r. Eserin üzerinde belirli
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sayfalarda “Hâdimü’l-fukarâ Seyyid ﬁeyh Celâleddin” mührü dikkat çekmektedir. Bu zât›n eserin müstensihi veya ﬂahsî kütüphânesinde muhâfaza yoluyla
eserin günümüze ulaﬂmas›n› temin eden kiﬂi olabilece¤i düﬂünülmektedir. Eser
okunakl› say›labilecek nesih k›rmas› bir hatla yaz›lm›ﬂt›r. Meclislere numara verildi¤i gibi bu numara s›ralar›nda pek titiz davran›lmad›¤›n› ve konuyu belirleyen bir baﬂl›¤›n bulunmad›¤› tespit edilmektedir. Meclislere “Meslis-i âhar” ifadesiyle ve bir-iki istisna d›ﬂ›nda besmele kullan›lmadan istiâzeyle baﬂlanm›ﬂt›r.
Baz› meclislerde ise istiâze ve besmeleye hiç yer verilmeden o meclisin konusunu teﬂkil eden âyete do¤rudan geçilmiﬂtir. Yine sayfalar numaralanm›ﬂ olmakla
birlikte meclis numaralar›nda da görüldü¤ü üzere itinal› bir düzende de¤ildir.
Her sayfa on beﬂ sat›rd›r. Eser taraf›m›zdan “Azîz Mahmud Hüdâyî, Sohbetler,
[‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul 1995]” ad›yla neﬂredilmiﬂtir.

En-Nasây›h Ve’l-Mevâ›z
Eserde her meclis, ele al›nan konuyla ilgili bir âyet-i kerîmeyle baﬂlamaktad›r.
Ayr›ca konular umûmiyetle meclis giriﬂlerindeki bu âyetlerin yan›nda mevzû ve
mânây› teyid eden baﬂka âyetlerle desteklenmektedir. Eserde âyetlerin miktar›
dikkate de¤er bir yekûn tutmakta, mânâlar› bazen tam bir meâl bâzen de k›r›k
tercüme usûlüyle verilmektedir. Âyetlerin baﬂka âyetlerle tefsiri, hadîs-i ﬂerif ve
di¤er unsurlarla desteklenmesi tefsirdeki metodunu ortaya koymaktad›r. Nitekim hemen her mecliste ana fikri teﬂkil eden bir âyet-i kerîmedir. Bunlar›n izah› ve geniﬂletilmesi de sohbeti ortaya ç›karmaktad›r. Yine âyetin mânâland›r›lmas› s›ras›nda “siyak-sibâk”a dikkat edilmiﬂtir. Bundan baﬂka zaman zaman se106
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beb-i nüzûlün de ortaya konuldu¤u görülmektedir. Bütün bu özellikler de onun
vaazlar›nda Kur’ân-› Kerîm’i as›l olarak ald›¤›n› ve irﬂad›n› bunun üzerine bina
etti¤ini ortaya koymaktad›r.
Eserde yer verilen hadîs-i ﬂerifler umumiyetle tasavvufî muhitlerce meﬂhur olan
rivâyetlerden oluﬂmaktad›r. Aç›klamalar genellikle tasavvufî bak›ﬂ aç›s›n› esas
alm›ﬂt›r. Muhâtab›n vâk›f oldu¤u meﬂhur hadislerin konu anlat›ld›ktan sonra
hiçbir izah ve mânâ vermeksizin sadece metin olarak verildi¤i de olmaktad›r.
Bazen de bir konu anlat›l›rken referans vermek maksad›yla o konunun geçti¤i
hadisin çok bilinen ibâresi zikredilmektedir. Bir hadisin bir baﬂka hadisle aç›kland›¤› ve hadislerin sebeb-i vürûduna iﬂâret edilmesi durumu da söz konusudur.
Peygamberlerin hayatlar› ile ilgili k›ssalar anlat›lmak sûretiyle k›ssadan hisse
al›nmas› tavsiye edilmektedir. Hattâ müstakil bir mecliste bu konu ele al›nmakta, tasavvufî yorumlarla k›ssadan ç›kabilecek sonuçlar ortaya konularak hikmet
ve mârifet örnekleri sunulmaktad›r. Mutasavv›flardan çeﬂitli menk›beler aktar›lmak sûretiyle tasavvufî hal ve tav›rlar›n izah› yap›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Eser de
temsîlî ifadelere de rastlamaktad›r. Tasavvufi hakîkatler mesel, ve teﬂbihlerle
îzâh edilmekte, arkas›ndan bunlar›n ne anlama geldi¤i anlat›lmaktad›r. Mevlânâ’da gibi birçok mutasavv›f›n eserlerinde s›kça rastlanan bu temsîlî ifadeleri
Hüdâyî de zaman zaman kullanmaktad›r.
Hüdâyî’nin ayn› zamanda mutasavv›f bir ﬂâir olmas›, eserdeki ﬂiirlere daha ciddi bir tarzda yaklaﬂmam›z› gerekli k›ld›. Divan sahibi bir ﬂâir olmas›, Arapça ve
Farsça’ya hâkimiyeti ve tasavvufa olan vukûfiyeti neticesi vaaz ve sohbetlerinde kendi ﬂiirlerinden örneklerin yan› s›ra baﬂkalar›ndan nakillere de yer vermektedir. Bu ba¤lamda Mevlânâ ve Sâdî’den nakiller göze çarpmaktad›r. Kendi
ﬂiirleri içinde tasavvufî temâ ve terimlerin iﬂlendi¤i ﬂâheser niteli¤inde olanlar›
vard›r. ﬁiirlerinin bestelenerek dergâh›nda “ilâhî” ve “kasîde”olarak okundu¤u
ve bu sûrette Türk-Tasavvuf Mûsikîsine eﬂsiz güfteler kazand›rd›¤› mâlumdur.
“Nasây›h”ta kendisine ait Türkçe ﬂiirler yan›nda Arapça ve Farsça nakillere de
rastlanmaktad›r. Bu beyitler bazen bir hikâyenin içinde geçmekte, bazen de bir
konuyu îzâh ederken ortaya konulmaktad›r. Vecize ve kelâm-› kibârlar da eserin muhtevâs›na katk›da bulunan bir di¤er unsurdur. Nasay›h’ta mektuplar›nda
de¤inildi¤i oranda aktüel konulara de¤inilmemektedir.17
Eserde Hüdâyî’nin tasavvufa intisab›ndan önce kad› olmas›n›n izlerine rastlansa da, zahirî telakkîlerden uzak, tasavvufî hikmetlere öncelik verdi¤i tespit edilmektedir. Bununla birlikte ehl-i sünnet akîdesinin savunuculu¤u ve Mûtezile,
Havaric vb. f›rkalar›n görüﬂlerinin ehl-i sünnetten ayr›ld›¤› noktalar› ortaya koymak gibi hususlar› gündeme getirerek kelâmî mülâhazalar da gözlemlenmektedir. Tefsir ve Hadis ilmiyle ilgili oldukça fazla malzeme kullanmakla birlikte,
Kelam, F›k›h ve Usûl-ü F›k›h gibi ilimlere de yeri geldikçe yer verilmektedir.
Eser dil aç›s›ndan incelendi¤inde, Arapça ve Farsça’ya vukûfiyetiyle kendini
hissettiren ulemâ s›n›f›ndan mutasavv›f bir müellifin a¤›rl›¤› ilk bak›ﬂta hissedilmektedir. Türkçe, Arapça ve Farsça’n›n birlikteli¤iyle oluﬂan dil zenginli¤inin esere katt›¤› de¤er dikkat çekmektedir. Müellifin naz›m ve nesirdeki mahâ107
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retine, o dönemin dil ve edebiyatta oldukça parlak bir dönem yaﬂamas›n›n da
katk›s› vard›r.18
Eserde ele al›nan konular ço¤unlukla tasavvufî ve ahlâkî ö¤ütlerden oluﬂmaktad›r. Baﬂta Tevhîd’e vurgu ve Teslîs’in reddine yönelik âyet ve hadîsten delillerle izahlara rastlamaktad›r.19 Ulûhiyet, nübüvvet ve hakîkat-i muhammediye anlay›ﬂ›, nübüvvet-velâyet iliﬂkisi, âhiret ve ahvâli ile îman ve tashîhi gibi konular, Allah-âlem iliﬂkisi, tasavvufî haller ve makâmlar, ahlâk-› hâmîde ve ahlâk-›
zemîme gibi hususlar eserde incelenen meselelerin baﬂ›nda gelmektedir.
Namaz, oruç, zekat ve hac ibâdetleri, kelime-i tevhid, kelime-i ﬂehâdet ve di¤er
evrâd ve ezkâr ile duâlara at›flarda bulunulmakta, bu tür ibâdet ve tâat konular›na özendirici bir bak›ﬂ aç›s›yla ve özellikle “ihsân” mertebesi aç›s›ndan yaklaﬂ›lmaktad›r. ﬁeriat, tarîkat, hakîkat ve mârifet taksîmi önemine binâen tekrâr
edilmektedir. Nefis ve mertebeleri, nefis mücâdele ve mücâhedesi, nefsin kibir,
ucb, riyâ, gadab, hased, hubb-i mâl ve hubb-i câh gibi s›fatlar› zikredilerek bunlardan kurtulmaks›z›n kemâl yolunda mesâfe al›namayaca¤› özellikle vurgulanmaktad›r.
Peygamberler, sahâbe-i kirâm ve di¤er nesiller baﬂta olmak üzere ehl-i irfân›n
davran›ﬂ, hâl ve sözleri muhâtap al›nan zümreye örnek nesiller ve yaﬂant›lar›
olarak sunulmaktad›r. Abdülkâdir Geylânî, Hasan-› Basrî, Cüneyd-i Ba¤dâdî, ‹brâhim Edhem, Hallâc-› Mansûr, Behlûl-i Dânâ ve benzeri âriflerin menâk›b ve
sözlerinden al›nt›larla konular›n tasavvufî bir perspektiften anlat›m›na gidilmiﬂtir. ‹bn Arabî, Sadreddin Konevî20, Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve ﬁems-i Tebrizî21 gibi büyük mutasavv›flar da menk›beleri ahlâkî düsturlar›yla misal olarak
ele al›nmaktad›r. Meselâ ‹bn Arabî ile ilgili olarak fikirlerini inkâr edenlerin onu
anlamad›klar›na iﬂâret edilmektedir:
ﬁeyh-i Ekber hazretlerinin bir kimse baz› telifât ve tasnîfât›na nazar-› inkâr ile
bakard›. Anlamad›¤›ndan ol çukura düﬂmüﬂ idi. Bir gün ﬁeyh-i Ekber hazretleri ona: “Behey kiﬂi iki saâdetten mahrûm olmak ne musîbettir. Evvela evliyân›n
hâliyle hallenemeyip ol devlete nail olamazs›n. Bâri onlara muhabbetten kalmak ne hüsrand›r. Hayf de¤il midir?” deyince, ol kimseyi evvelki hâlinden kurtard›lar, ikrâr nûruna yetiﬂtirmesine sebep oldular.”22
Mevlânâ’n›n Mesnevî’sinden al›nan ve nefsin tavsîf edilerek23 onunla mücâdelenin “Büyük cihâd” oldu¤una iﬂâret edilen ve yine sürekli tekrarla gündeme getirilen “Nefsini bilen rabbini bilir”24 anlay›ﬂ›na kap› aralayan ﬂu beyitler de Hüdâyî-Mevlânâ iliﬂkisini ortaya koymaktad›r:

“Senin nefsin de bir ejderhâd›r. O nereden öldü ki? Dertten eline f›rsat düﬂmedi¤inden dondu, yoksa!”25
Hâf›z-› ﬁîrâzî, Sâdî, Senâî ve Attar gibi Fars Edebiyât›n›n önde gelen sîmâlar›n›n
hikmetli sözleri ve ﬂiirleri de vaazlar›n baﬂl›ca malzemesi aras›ndad›r. Cenâb-›
Hakk’›n rezzâk-› âlem oluﬂunu ifâdede Sâdî’nin ﬂu beyitlerinden yard›m al›r:
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Azîz Mahmud Hüdâyî Câmii mihrab ve kürsüsü

“Ey Kerîm olan Allah-› Zü’l-celâl! Sen hazîne-i gayb›ndan mecûsileri ve kafirleri irzâk edersin. Sen düﬂmanlar›na in’âm ve ihsân etti¤in halde, hiç dostlar›n›
in’âm›ndan mahrûm eder misin?”26
Celvetî bir neﬂe ya da “Halvet der encümen” telakkisi eserde bâriz bir ﬂekilde
vurgulanmaktad›r. Çevresindeki sosyal gruplardan kaynaklanm›ﬂ olsa gerek, pâdiﬂâh ile gedân›n Allah kat›nda bir fark› olmad›¤›, üstünlü¤ün takvâ ile olaca¤›
hakîkatine yap›lan vurgu oldukça mânidard›r. ‹nsan› yarat›l›ﬂ gâyesine mâtûf
düﬂünce ve davran›ﬂlara yönlendirirken tasavvufî kaynaklarda Abdülkâdir Geylânî’nin çift sürdü¤ü bir öküz ya da ‹brâhim Edhem’in avlamak üzere peﬂine
düﬂtü¤ü âhûya atfedilerek hikâyeleﬂtirilen,

“Sen bunun için yarat›lmad›n ve bununla da emr olunmad›n!”27
söylemi tekrâr edilmekte ve “‹nsanlar›n ve cinlerin Hakk’a ibâdet gâyesi ile yarat›ld›¤›”28 gerçe¤ine s›kça at›flarda bulunulmaktad›r.
Hüdâyî yeri gelir Ebû Hanîfe ile Hâricîlere mürtekib-i kebîre konusunu tart›ﬂt›r›r ve yeri gelir talebesi ‹mâm Muhammed’in k›vrak zekâs›n› gösteren ve onun
nazar›nda Kur’ân-› Kerîm’in de¤erini ortaya koyan yaklaﬂ›m ve menk›belerle29
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onlar›n f›khî yaklaﬂ›mlar›na at›flarda bulunur. Bu ifâdeler Hüdâyî’nin amelî olarak hangi yolda oldu¤unun da bir iﬂâretidir. “Kim zerre miktar› hay›r yapm›ﬂsa
onu görür. Kim de zerre miktar› ﬂer islemiﬂse onu görür”30 anlay›ﬂ›n› toplum vasat›na yayma endiﬂesi taﬂ›yan Hüdâyî, âhiret mutlulu¤u için dünyâ hayât›n›n bu
dengede geçmesi gerekti¤i fikrini dile getirir.31 ‹çki içilmesi konusunu ise bilinen bir menk›be ile anlat›r fakat yayg›nl›¤›ndan olsa gerek isim vermez.
“Bir kimse [Y›ld›r›m Bâyezid] Emir Sultan [Mehmed ﬁemseddin Buhârî] asr›nda Bursa’da bir câmi [Bursa Ulu Câmîi] binâ eder. Tamam oldukta evvel namaz› k›lmaya i’tikâd etti¤i ancak Hz. Pîr idi. Ona ay›tt›; “Namaz› camide evvel sen
k›ld›r” dedi. Buyurdular ki, “Hâlâ kutup bunda iken ben k›ld›ramaz›m. E¤er
bunda denilmiﬂ olsayd›, “‹mam, iyi de olsa kötü de arkas›nda namaz k›l›n›z”32
îkâz›nca her kim olursa kabil idi. Lâkin o [kutup] bundad›r” deyince yanaﬂmad›. “Kutup burada m›d›r? Ya niçin biz Onu ziyaret etmeyiz? ﬂimdiye de¤in haberimiz olmaya, varal›m ziyaret edelim” dedi. ﬁeyh Hamid’in [Hâmid AksarâyîSomuncu Baba] saray› Haydarhane mahallesinde Seyranc›k kaya dedikleri meﬂhur yerin üst yan›nda sâkinler idi. Hz. Emir; “Biz onun dilin yek biliriz, dâvet
edelim gelsinler” dedi. Hz. Emir halîfe cânibinden vard›. Dâvet edince geldiler,
ol zaman›n selâtîn yapt›klar› camilerinde baﬂka bir yer kendileri için yapmazlar
idi. Ön safta imama karîb yerde k›larlard›. Yine ol âdet üzere namazd›r k›ld›lar.
Halîfe Azîz’e; “Biz sizi ﬂimdiye dek bilmedik, bu kadar yapt›k kendi reyimizle
iﬂledik. ﬁimdiden sonra buyurun emrinizle buna dahi ne laz›md›r görülsün!”
dedi. Buyurdular ki:
“Hâlâ bu camiin üç kap›s›na birer büyük hamr küpleri koyas›n. ‹çleri dolu ﬂarap
ola ve birer çumçak [kepçe] bile dura, gelen giden senin hayr›na içeler” deyince
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[Sultan] gâyet gayz ve gazaba geldi. Neylesin Emir Sultan’a itikâd› ve onun “kutubdur” diye ﬂehâdeti oldukta, aydur:
“Hey Azîz, Allah evinde hamr m› içilir? Niçin böyle buyurdunuz? Bunda ﬂarap
neyler?” dedi. Buyurdular ki:
“Bu senin cami diye yapt›¤›n biraz müslim ve bir alay gavurlar yap›p nihâyet
sen cami diye ad vermekle Allah evi olmuﬂtur. Senin vücudunun camî’in kim
binâ eylemiﬂ? Ya Hz. Allah’›n bina eyledi¤i eve gece-gündüz kendi elinle hamr
doldurup durursun. Kendi elinle yapt›¤›n câmî’ içine ﬂarap girse, bunda ﬂaﬂ›lacak ne vard›r?” dedi.]33
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bir bak›ma her ölümlü insan›n hayat›na benzeyen
çizgilerden meydana gelmiﬂ doksan y›la yak›n bir hayat çizgisinin oldu¤unu görürüz. Ancak o, vicdan murakabe ve azaplar›yla dolu bir mesle¤i b›rakarak, Üftade Hazretlerinin irﬂâd ve tesiriyle yolunu bulmuﬂ, sonra da kendisi insanlar›
mânevî olgunlu¤a eriﬂtiren yollar›n rehberi olmuﬂ, câmi, tekke, saray veya sokak
fark etmeksizin rehberli¤e devam etmiﬂtir. Cihân devletinin pâdiﬂahlar›na yol
göstermiﬂ, k›l›çlar kuﬂatm›ﬂ, memleket efkâr-› umûmiyesinin nabz›n› düzenleyen bir yürek olabilmiﬂtir. Üsküdar’›n mânevî mimar ve muhâf›z›na rahmet dilerken, o meﬂhûr duâs›na mazhar olabilmek niyâz›yla sözü yine ona b›rakal›m.
“Söz uzun, maksûd-i cümle cüz-i küll,
Muktedâ-y› âlem ﬁâh-› rusül!”
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