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Hüdâyî’nin Muhîti
Hüdâyî, XVI. asr›n sonlar› ile XVII. asr›n baﬂlar›nda yaﬂam›ﬂ olmakla birlikte,
sûfî kimli¤i ve eserleri ile ça¤›n› aﬂan bir tarîkat rehberi, âlim, müellif ve ﬂairdir.
Bu bak›mdan onun muhîtini tespit etmek, hem dönemi içinde sosyo-kültürel
mevkiini ortaya koymak, hem de ilmî ve estetik dünyas›n› daha iyi tahlil etmek
bak›m›ndan önemlidir. Burada kelime olarak bir ﬂeyi ihâta eden, etraf›n› çeviren ve kuﬂatan anlam›na gelen muhît kelimesi, sadece, sosyolojik anlamda içinde bulunulan çevre karﬂ›l›¤›nda kullan›lmamaktad›r. Bu tebli¤de muhît kelimesi, ortak bir dil evreni, ortak duygular› ve ortak düﬂleri olan bir grubu ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Bu ortak alanlar, zaman içerisinde alg› kal›plar›n› da
etkilemektedir. Bu anlamda muhît kelimesi, Zümrüd-i Ankâ’ya ulaﬂma niyetiyle yola ç›kan otuz kuﬂun hikayesinde oldu¤u gibi, bir ortak amaç u¤runa cem olmakt›r.
‹lmiye mesle¤inden gelen bir sûfî olan Hüdâyî’nin, bu iﬂaret edildi¤i çerçevede
muhîtine dönük mütâlaalar, onu dönemi içerisinde anlamam›z› kolaylaﬂt›racakt›r. Zira insan, muhîtiyle inﬂâ olan ve muhîtini inﬂâ eden bir varl›kt›r, diye düﬂünüyoruz. Bu, insan›n do¤as›nda vard›r. Di¤er bir ifade ile insan, Hac› Bayrâm›
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Velî’nin de iﬂaret etti¤i gibi, yapan (eden) ve yap›lan (edilen) varl›kt›r. Bir kad›,
bir müderris, bir derviﬂ, bir mürﬂit, bir vaiz, bir ﬂair ve bir yazar olarak öne ç›kan
yönleriyle Hüdâyî, muhîti içerisinde kültürel olarak yüklendiklerine ve tecrübelerine müstenit, yap›p ettikleriyle ça¤›n› aﬂacak nitelikte bir özgünlü¤e ulaﬂm›ﬂt›r. Muhît, inﬂâ ederken “eden özneyi” yok etmeyi amaçlam›yor; onun “ân”›n› tarihle buluﬂturarak yar›na köklü aç›l›mlar kazand›rmas›n› sa¤l›yor. Bu bak›mdan
Hüdâyî, farkl› muhîtlerde bulunarak kendi özgünlü¤üne kavuﬂmuﬂ bir rehberdir.
“Özgün rehber” nitelendirmesini onun için bilinçli kulland›m. Çünkü o, klasik
anlamda anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla sadece bir sûfî olarak tan›mlanman›n ya da sadece bir ilmiye mensubu olarak gösterilmenin fevkindedir. Her ﬂeyden önce o, bir
aksiyon adam›d›r. Nitekim onun muhîti, benzeri özellikleri hâiz di¤er pek çok
ﬂahsiyetten farkl› olarak, siyâsî mahiyete de sahiptir. Bir mürﬂidin temelde üç
muhîtinden söz edilebilir. Bunlar:
1. ‹çinden geldi¤i ve sivil hayat›n› idâme ettirdi¤i aile çevresi.
2. ‹çine girerek manevî ayd›nlanma sürecini idrâk etti¤i, merkezinde feyiz ald›¤› rehberinin bulundu¤u muhît. Mürﬂidin e¤itildi¤i bu muhît, mahfil olarak da
nitelendirilebilir. Tekke, medrese, kahvehâne, kütüphâne, sahaf dükkanlar› gibi
baz› mahfillerin etrâf›nda muhîtler de oluﬂmuﬂtur.
3. Çile ve ayd›nlanma sürecinin neticesinde hilâfet h›rkas›n› giyerek bir tekkede postniﬂin olduktan sonraki hizmetleriyle ortaya ç›kan muhît. Bu muhît, mürﬂidin e¤itti¤i muhittir.
Hüdâyî’de bu üç muhîtin d›ﬂ›nda, ilmiye mesle¤inden gelmiﬂ olmas› hasebiyle
ilmî ve bilhassa ‹stanbul’da bulundu¤u dönemlerde tekke muhîtinden ve sosyal
çevre içerisinde yapt›¤› etkinliklerle kazand›¤› siyâsî muhîtten de söz edilebilir.
Böylece onun nezdinde beﬂ temel çevrenin oluﬂturdu¤u bir tarihsel kiﬂilikle muhatab›z. Bu muhîtlerden bir k›sm› onun kültürel ve tecrübî olarak yüklenmesini sa¤layarak onu içerisinde yo¤urup özgünleﬂtirirken, baz›lar›n› da ulaﬂt›¤› bu
özgünlükle bizzat kendisi inﬂâ etmiﬂtir. Bu bak›mdan Hüdâyî’nin muhîtini iki
temel ﬂubede ele almak mümkündür. Evvela, aile, e¤itim, iﬂ ve nihâyet irfânî ayd›nlanma sürecine katk› sa¤layan rûhânî e¤itim çevresiyle o içinde kendini tamamlad›¤›, yap›ld›¤›, inﬂâ edildi¤i bir muhîte sahiptir. ‹kinci olarak da tarîkat
h›rkas›n› giyerek rehber olmas›yla baﬂlayan sosyo-kültürel ve siyâsî muhît. O ilk
muhîti ile bir yolcudur; ikincisi ile de bir rehber. Onun hânegî-himâyeci kiﬂili¤i de bu ikinci muhîti inﬂas›yla birlikte ortaya ç›kacakt›r.

Mahmud’dan Hüdâyî’ye: Bir Yolcunun Öyküsü
Bir sûfî olan Hüdâyî, her ﬂeyden önce, kendinden kendine yolcudur. Onun bu
yolculu¤a baﬂlamas›, gerçeklikler düzleminde (âlem-i ﬂehâdet) tarihsel forma
bürünmesiyle birlikte baﬂlar. Ancak onun do¤um tarihine iliﬂkin, ne tarihî ve
menkâbevî nitelikteki kaynaklarda, ne de otobiyografik özellikleriyle öne ç›kan
Vâkiât isimli eserinde bilgi vard›r. Kendisinden aras›ra da olsa bahsetti¤i Tezâkir’de de bu hususta aç›klay›c› bilgi verilmemektedir.
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Osmanl› münevverinin biyografik aç›l›mlar›nda, ﬂöhret olmadan önceki hayatlar›na ait kronolojik alan ekseriyetle karanl›kt›r. Bu, biyografi yaz›c›lar›n›n, çözümlenmesi güç temel problemlerinden biridir. Bu bak›mdan Hüdâyî’nin biyografisinin kâmil manada kaleme al›nd›¤›n› ileri sürmek güçtür. Hangi tarihte do¤du¤u hususu tart›ﬂmal› olan Hüdâyî’nin, nerede do¤du¤u da tart›ﬂmal›d›r. Bu
tart›ﬂmalara girecek de¤iliz. Zaten baﬂta Ziver Tezeren ve Hasan Kâmil Y›lmaz
olmak üzere bu konuda eserler kaleme alan yazarlar, ilgili temel kaynaklardan
yola ç›karak meseleyi tart›ﬂm›ﬂlard›r1.
Burada bir hususa iﬂaret etmek istiyorum; bizim biyografik kaynaklar›m›za göre, ad› konulmasa da münevverin iki tane do¤umu ve iki tane vatan› vard›r. ‹lki münevverin biyolojik do¤umu ve do¤um yeri, ikincisi ise irfânî / entelektüel
do¤umu ve do¤um yeri. ﬁair tezkireleri, veli ve erenlerin menâk›bnâmeleri ve
tezkireleri gibi kaynaklarda, ço¤u kez, birinci do¤um ve mekân pek zikredilmez,
bazen hakk›nda bilgi verilen ﬂair ya da velînin ad› da bilinmez; bilinse de ya tart›ﬂmal›d›r, ya da içinde ayr›nt› bar›nd›rmaz. ‹kinci do¤um, onun ﬂair, devlet adam› veya mürﬂit olarak ortaya ç›kt›¤› dönemdir. Bu dönemde o, kendisine bu süreci yaﬂatan mürﬂidinin veya ustas›n›n elinde yeni bir kiﬂili¤e kavuﬂurken ayn›
zamanda ikinci bir isimle de an›l›r olmuﬂtur. Nitekim Hüdâyî’nin biyografisine
bakt›¤›m›zda; onun, “Mahmud Efendi” nâm›yla an›lan Bursa müderris ve nâiblerinden biri iken, Üftâde’den inâbe alarak irfânî yola girip, rehberinin huzurunda Hüdâyî ismiyle yeniden ber-hayat oldu¤unu görüyoruz.
Ancak Hüdâyî’nin biyografisinde, Mahmud’dan Hüdâyî’ye gelinen süreçten önce u¤ran›lan çeﬂitli duraklardan da söz edilir. Bu duraklar, onun ulaﬂt›¤› son dura¤› anlamland›rmak bak›m›ndan önemlidir. Evvela içinden geldi¤i aileye iliﬂ73
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kin kat’î bilgiye sahip de¤iliz2. Onun hayat›n›n ikinci önemli dura¤›, ‹stanbul’a
gelerek medrese e¤itimine baﬂlamas›yla birlikte içine dahil oldu¤u ilmî muhîttir. Bu yeni muhîtin merkezinde Sofyal› Nâz›r-zâde Ramazan Efendi bulunmaktad›r. Nazirzâde, Hüdâyî’nin sadece hocas› de¤il, ayn› zamanda hâmîsidir. Nitekim Hüdâyî, resmî hayat›na da Nâzir-zâde’nin yan›nda baﬂlam›ﬂt›r. Onun Edirne’deki müderrisli¤i döneminde önce hocas›na muîd (978/1571) olmuﬂ, daha
sonra mülâzemete nail olmuﬂtur. Bilahare hocas›n›n M›s›r ve ﬁam kad›l›klar›nda, kad› nâibi olarak yine onun yan›nda görev yapm›ﬂt›r. Hocas› Bursa mevleviyetine atan›nca, yine onun yan›nda nâib olarak bulunmuﬂtur (981/1573). Nihâyet Bursa’da nâib iken, burada Ferhâdiye Medresesi müderrisli¤ine atanm›ﬂt›r.
Hüdâyî, içine girdi¤i bu f›k›h eksenli ilmî muhîtin yan›nda bir de irfânî çevre
aray›ﬂ› içerisinde de olmuﬂtur. Nitekim Tezâkir’de zikretti¤i gibi, Fusûs ﬂârihi
Sofyal› Bâlî Efendi (960/1553)’nin rehberli¤inde rûhî ayd›nlanma sürecinden geçen Nûreddin-zâde (981/1573)’nin sohbet halkas›nda bulunmuﬂtur3. Bu durum
Hüdâyî’nin zahirî ve bat›nî ilimler, yahut kesbî ve vehbî ilim ﬂeklinde tasnif edilen geleneksel ilmî anlay›ﬂ›, her iki ciheti de bir arada tutarak tedris etti¤ine iﬂaret eder. Tefsir ve tasavvufa dair eserler de telif etmiﬂ olan Nûreddin-zâde, ilmî
kiﬂili¤i ile de tebârüz etmiﬂ, Ebûssuud Efendi döneminde Ayasofya Camii kürsî
ﬂeyhli¤ine getirilmiﬂtir. Keza dönemin sadrazam› Sokullu Mehmed’in mürﬂidi
olarak da an›l›r. Nûreddin-zâde’nin bu özelliklerini, aﬂa¤›da iﬂaret edilece¤i gibi, Hüdâyî’de de görmek mümkündür.
Hüdâyî’nin en belirgin özelliklerinden birisi de, daima aray›ﬂ içinde olmas›d›r.
Nûreddin-zâde dolay›s›yla Halvetî muhît içinde bulunan Hüdâyî, bu muhîtin
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M›s›r’daki uygulamalar›n› da ö¤renmiﬂtir. Nitekim Hocas› Nâz›r-zâde’nin M›s›r
Kad›l›¤› döneminde burada nâib olarak görev yaparken, Halvetî meﬂâyihinden
Abdülkerim Efendi’nin sohbetlerine devam etmiﬂtir. Burada bir hususa iﬂaret etmekte yarar vard›r; Hüdâyî’nin döneminde M›s›r, bât›nî gelene¤in ö¤retildi¤i
önemli merkezlerden biridir. Nitekim baﬂta Niyâzî-i M›srî olmak üzere baz› sûfîler, cifr ve simyâ gibi ilimleri ö¤renmek için Anadolu’dan M›s›r’a kadar gitmiﬂlerdir. Hüdâyî’nin, Kerimüddîn-i Halvetî’den, bu anlamda hangi ilimleri ald›¤›
hususu meçhuldür. Ziyâret-i Evliyâ müellifi Hoca-zâde Ahmed Hilmi
(1332/1913)’ye göre Hüdâyî, M›s›r’daki bu muhîtten, Desûk›yye, Arifiyye, Çeﬂtiyye, Arsiyye, ﬁâzeliyye, Kâdiriyye, Medyeniyye, Bedeviyye ve Sutûhiyye gibi
daha çok Afrika’da yay›lm›ﬂ olan tarikatlar›n usûl ve erkân›n› ö¤renmiﬂtir. E¤er
bu bilgi sahih ise, Hüdâyî’nin entelektüel dünyas›n›n ne oranda derinlik arzetti¤i kendili¤inden ortaya ç›kar. Bilhassa himâyeci tavr›n›n oluﬂmas›nda, içinden
geldi¤i bu geniﬂ yelpazeli muhîtlerin etkisi aç›kt›r.
Hüdâyî’nin aray›ﬂlar› müderris ve nâib olarak görev yapt›¤› Bursa’da da devam
etmiﬂtir. Burada onu önce Eskici Mehmed Dede’nin feyiz halkas›nda daha sonra da Kaygan Camii’nde sohbetlerine devam eden Üftâde (988/1580) ‘nin muhîtinde görüyoruz. Üftâde, aray›ﬂ denizinde oradan oraya savrulan Hüdâyî gemisinin s›¤›nd›¤› son ve kal›c› liman, ruhî sükûn ve huzura kavuﬂarak irfânî anlamda ölüp yeniden dirildi¤i muhîttir. Nitekim onun Hüdâyî ad›yla an›lmas› ve
tarih sahnesinde yerini almas› da bu kavuﬂmayla birlikte baﬂl›yor. Kendi ifâdesiyle, “nâib iken tâib olma” halini yaﬂad›¤› bu muhîtin “ﬁems”i Üftâde’dir. Muhammed Muhyiddin Üftâde, H›z›r Dede’den Bayramiye’nin, Sünbül Sinân’dan
ise Halvetîli¤in usûl ve erkân›n› ö¤renmiﬂ ve ‹bn-i Arabî’nin izinde yürümüﬂ bir
sûfîdir4.

Hüdâyî’den Azîz’e: Bir Rehberin Serencâm›:
Hüdâyî’nin menkâbelerinde, Üftâde’nin muhîti içerisinde, oldukça disiplinli geçen riyâzet uygulamalar›yla iç ayd›nl›¤›na kavuﬂtu¤undan söz edilir. Üç y›l kadar süren bu ayd›nlanma sürecinin neticesinde mürﬂidi taraf›ndan Sivrihisar’da
irﬂat hizmetleriyle görevlendirilmiﬂtir. Hüdâyî, Sivrihisar’da k›sa bir süre halk›
irfânî sohbetleriyle tenvir etmiﬂtir. Bilahare Rumeli civar›nda seyahate ç›kt›¤›n›
ve daha sonra da ‹stanbul’a gelerek, burada ilmî ve irfânî hizmetlerini hayat›n›n
sonuna kadar sürdürdü¤ünü görmekteyiz.
‹stanbul, Hüdâyî’nin popüler bir kimlik kazanmas›na imkan vermiﬂ; ona “Azîz”
nisbesini kazand›rm›ﬂt›r. Bu çok önemli bir noktad›r; Üftâde ile buluﬂmak, onu
Hüdâyî olarak yeni bir benlik aﬂamas›na ulaﬂt›rm›ﬂ, onun bu benli¤inin tezâhürleri de ‹stanbul’da ortaya koydu¤u faaliyetlerde kendini göstermiﬂtir. Bu bak›mdan ‹stanbul, bir rehber olarak hizmetleriyle ortaya ç›kan muhîti, hem de siyâsî
muhîti kazand›rm›ﬂt›r. Bunlardan ilki tarihte Celvetiyye ad›yla an›lan yolu ifade eder. ‹kincisi ise, kat›ld›¤› seferler, baﬂta padiﬂah olmak üzere devlet ricâline
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yapt›¤› tavsiyeler, himâye etti¤i devlet ve tasavvuf adamlar›, tanzim etti¤i vakfiye ve b›rakt›¤› tarihi eserlerle ortaya ç›kar. Konuya buradan bak›nca, oldukça
sosyal, hiperaktif, farkl› alanlara kayabilen k›vrak bir zeka, derin siyâsî olaylar
üzerinde düﬂünen ve çekinmeden bu düﬂüncelerini paylaﬂan bir münevver kiﬂilikle karﬂ› karﬂ›yay›z. Genel bir kanaat olan sûfînin virdi, usûl ve erkân› ile tekkesinden ibâret san›lan aktivitelerinin, Hüdâyî örne¤inde görüldü¤ü üzere, zengin bir görünüm arz etmektedir.
‹stanbul serüveni, Küçükayasofya’da kürsî ﬂeyhli¤i ile baﬂlam›ﬂ; daha sonra Fâtih
Câmii, Üsküdar Mihrimah Sultan (‹skele) Câmii ve Sultan Ahmed Câmiinde de
devam etmiﬂtir. Tesirli bir vâiz oldu¤u, yay›mlanan sohbetleri ve ﬂiirlerinden bellidir5. Hüdâyî, kürsî ﬂeyhli¤indeki baﬂar›s›n›, mürﬂidinin bir keﬂfi olarak takdim
etmektedir. Rivâyete göre, Üftâde Hüdâyî’ye, “Sana vâizli¤i min-indillâh verdik.
Vâiz, Hz. Peygamber’in esmâs›ndand›r.” demiﬂtir. Ancak bizim kanaatimiz odur
ki; ilmiyeden gelen, bilhassa daha önce kad› nâibli¤i gibi yarg› ve idârî yönüyle ortaya ç›kan bir görevde bulunmas›, onun vaazlar›nda ilmî perspektifi hakim k›lm›ﬂt›r. O, f›kh-› zâhirle f›kh-› bât›n›, di¤er bir ifadeyle ﬂeriâtla irfân› bir arada terkip
eder. Bir aksiyon adam› olan Hüdâyî’yi dengeleyen bu durum, içinde yaﬂad›¤› dönem aç›s›ndan önemlidir. Dönemin özelliklerini hat›rlarsak, bir yanda medrese ve
tekke mücadelesi baﬂlam›ﬂ, öte yanda da devletin içine girdi¤i duraklaman›n tabii
tezâhürleri olan sosyal, siyâsî ve ekonomik krizlerin neticesi olarak, baz› sûfîler,
çeﬂitli bölgelerde, “kurtar›c›” fikrine ba¤l› olarak mehdili¤ini ve mesihli¤ini ilân
etmiﬂlerdir. Hüdâyî’nin bu terkipçi kiﬂili¤i, muhtemel bir k›s›m s›k›nt›lar› bertaraf
etmiﬂ; dengeleri koruyan bir rehber olarak tarihe geçmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Bu dengeli tav›r, onun saray etraf›nda sayg›n bir nüfûza ulaﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Tezâkir-i Hüdâyî’den ç›kar›ld›¤› kadar›yla, bir k›s›m siyasî tavsiyelerde bulunacak kadar III. Murad’a yak›nd›r. Padiﬂah›n vefat›nda, e¤lenmez redifli musammat gazelini söylemiﬂtir.
Yalanc› dünyaya aldanma yâ Hû
Bu dernek da¤›l›r dîvân e¤lenmez
‹ki kap›l› bir virânedir bu
Bunda konan göçer mihmân e¤lenmez
Hüdâyî’nin, Sultan Mustafa’dan sonra tahta geçen III. Mehmetle olan iliﬂkisi pek
bilinmemektedir. Onun sarayla olan yak›n iliﬂkileri I. Ahmed dönemine rastlar.
I. Ahmed, gördü¤ü bir rüyan›n tabiri ile yak›n temas kurdu¤u Hüdâyî’ye bir derviﬂ edâs›yla ba¤l›d›r6. Bu yak›nl›k dolay›s›ylad›r ki, Sultan Ahmed Câmii’nin temel atma töreninde dua etmiﬂ, temeline kazma vuran birkaç kiﬂiden biri olmuﬂ
ve yap›ld›¤›nda da ilk hutbeyi okuyan hatip olmuﬂtur.
Hüdâyî, II. Osman’›n padiﬂahl›¤› döneminde de gayr-› resmî dan›ﬂmanl›k görevini yürütmüﬂ ve padiﬂah›n gördü¤ü baz› rüyalar› tabir etmiﬂtir. Fakat onun en
etkili oldu¤u dönem IV. Murad dönemidir. IV Murad’a “saltanat k›l›c›n›” devrin
en meﬂhur ﬂeyhi s›fat›yla o kuﬂatm›ﬂt›r. K›saca iﬂaret edildi¤i vechile Hüdâyî, siyâsî erki elinde bulunduran padiﬂah ve ailesi ile devlet ve ikbâl sâhibi olan ricalle yak›n temas halindeydi.
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Burada bir hususun alt›n› çizmek istiyorum; o da ﬂudur: Hüdâyî’nin sarayla olan
iliﬂkisi sadece bir siyâsî ve sosyal muhît oluﬂturma emelinden çok daha ötededir. Nitekim o bu iliﬂkinin seviyesine at›fta bulunmak için olsa gerek, ilâhîlerinin, bilhassa Ramazan ay›nda, sarayda okunmakta oldu¤unu ifade eder. Bu estetik iliﬂki önemlidir. Bilindi¤i gibi Sultan Ahmed, Hüdâyî’nin, “Diller acep hayrân olur / Esrâr-› zikrullâh ile” beytiyle baﬂlayan ilâhisine, “Dil hânesi pür-nûr
olur / Envâr-› zikrullâh ile” diye baﬂlayan bir nazire yazm›ﬂt›r. Hüdâyî de Kânûnî’nin “budur” redifli gazelini tanzir etmiﬂtir.

Aﬂ›kân›n Hâmisi Azîz Mahmud-› Hüdâî
Hüdâyî, inﬂâ etti¤i bu sosyal ve siyâsî muhîtin mânevî rehberli¤inin yan›nda,
baz› devlet adamlar›n› ve sûfîleri de himâye etmiﬂtir. Koruma, esirgeme, yard›m
etme, ziyaret etme, kay›rma ve elinden tutma gibi anlamlara gelen himâye, Osmanl›’da adam yetiﬂtirme usullerinden biridir. Günümüzde bu anlamda patronaj ve sponsor kelimeleri kullan›lmaktaysa da, bu kelimeler, himâyeyi tam olarak ifade etmez. Çünkü himâyenin içinde, himaye edilen kiﬂiyi, hânenin bir
üyesi olarak görme bilinci vard›r. Hâmi, himâye etti¤i kiﬂiye evinin kap›lar›n› da
açar. Himâyenin bu yönünü ifade etmek için hânegî kavram› kullan›lmaktad›r7.
Bu bak›mdan Hüdâyî, ilmî hayat içinde hocas› Naz›r-zâde’nin, irfânî hayatta ise,
Üftâde’nin himâyesine mazhar olmuﬂtur. Kendi özgünlü¤üne ulaﬂ›p, bir yolun
rehberi olunca, tekkesinde oluﬂan mahfili, yeni bir muhîtin inﬂâs› için kullanm›ﬂ; bu muhît içinde baz› kiﬂileri himaye etmiﬂtir.
Burada bir hususa iﬂaret etmek istiyorum; Osmanl›’da himâye, genellikle saray
etraf›nda teﬂekkül eder. A. Hamdi Tanp›nar’›n saray istiaresinde anlam kazanan
bu yap›lanma, ﬁeyhülislâm ve Kazasker gibi ilmiye bürokrasisinin üst kademelerini iﬂgal eden zevat aras›nda da görülür. Tekkelerde de benzeri himâyeci tav›rlar› görmek mümkündür. Bu bak›mdan Hüdâyî, döneminde görülen bir uygulamay› hayata geçirmektedir. Ancak burada Hüdâyî’yi farkl› k›lan ﬂey, onun
sadece istikbâl vadeden genç bir medreseliyi himâye ederek onu en üst makamlara taﬂ›mak de¤ildir. Bunun yan›nda Hüdâyî, Padiﬂâh›n tecziyesinden kaçarak
bir yerlere s›¤›nmak isteyen devlet adamlar› ve meﬂâyihi de himâye etmiﬂtir.
Burada çok ayr›nt›ya girmeden, onun bu anlamda himâye etti¤i devlet ricâline
at›fta bulunabiliriz. Onun devlet ricali içerisinde himaye etti¤i ﬂahsiyetlerden
ilk akla gelenler, Kazasker Dü¤mecizâde ve Vezir-i a’zamlardan Halil ve Dilâver
paﬂalard›r. III. Mustafa’ya yazd›¤› bir mektupta, Kazasker Dü¤mecizâde’nin azli
ile ilgili olarak duydu¤u üzüntüyü dile getirip, ad› geçenin göreve yeniden iadesini talep etmektedir8.
Siyasi ve askeri bürokraside çeﬂitli seviyelerde görev yapan Halil Paﬂa
(ö.1039/1629), Hüdâyî’nin muhipleri aras›nda zikredilir. Bir ara sadaret görevine kadar da yükselmiﬂse de, bu görevden azledildi¤inde Hüdâyî Dergah›’nda uzlete çekilmiﬂtir. Hüdâyî, Halil Paﬂa ile dönemin padiﬂah› olan II. Osman aras›ndaki k›rg›nl›¤›n giderilmesini sa¤layarak, Paﬂa’n›n kapdân-› deryâ olarak atan77
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mas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bilahare sadrazaml›k makam›na getirilerek ‹ran seferinde
serdâr olmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu seferde muvaffakiyet gösterilemeyince de azledilmiﬂ. Bu ikinci azilde de onun yegane s›¤›na¤› Hüdâyî Dergâh›’d›r9. Kezâ II. Osman dönemi vezir-i a’zam› Dilâver Paﬂa, ç›kan isyandan kurtulmak için Hüdâyî
dergah›na s›¤›nm›ﬂt›r.
Onun özel iliﬂki içerisinde bulundu¤u ulemâ ve sûfîler ise, baﬂta Divân’› olmak
üzere klasik edebî hayat›m›za kazand›rd›¤› eserleri ile tan›nan Ahmed ﬁemseddin-i Sivâsî, ‹znikli Hüsrevzâde Ali Efendi (ö. 1018/1609), Abdî mahlas›yla yazd›¤› ﬂiirleriyle de tan›nan Sar› Abdullah Efendi (1071/1661), ﬁeyhülislâm Hocazâde M. Es’ad (ö.1034/1625), Ahsenu’l-Hadîs ve en-Nazmu’l-Mubîn min-Âyâti’lErba’în adl› dînî edebî eserleri bulunan Okcuzâde Mehmed ﬁâhî Efendi
(1039/1629), Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ﬂ-ﬁakâ’ik adl› ﬁekâik Zeyli ile tan›nan Nev’îzâde Atâullah Efendi (ö. 1045/1635), Hüdâyî’nin baz› eserlerinin mütercimi olan Mehmed Muizzuddin (?), Dürretü’t-tâc fî-Sîreti Sâhibi’l-Mirâc isimli siyeri ile tan›nan Alaﬂehirli Veysî Efendi (ö. 1037/1628) ve O¤lanlar ﬁeyhi ‹brahim Efendi (1066/1655)’yi zikredebiliriz. Onun bu anlamda himâye etti¤i en
önemli kiﬂilerden biri O¤lanlar ﬁeyhi ‹brahim (1000/1591-1065/1655)10’dir. Bu
konu üzerinde biraz durmak istiyorum.
‹brâhim Efendi, siyâsî bir tedbir olarak Hüdâyî’nin himâyesinde bulunmuﬂtur.
Nitekim konuyla ilgili bilgi veren Nazmî’nin ifadesine göre; dönemin padiﬂâh›
IV. Murad, saltanat iddias›yla ayaklanma ç›kartacaklar endiﬂesiyle çevrede etkili ve cemiyet sahibi olan meﬂâyihi katletmektedir. Abaza ﬁeyhi ve Rûmîye ﬁeyhi bu korkuya binâen katledilmiﬂlerdir. Dönemin en popüler rehberlerinden biri olan ‹brâhim Efendinin de cemiyeti vard›r. Pâdiﬂah Aksaray’da O¤lanlar Dergâh›nda bulunan bu cemiyetten haberdar olup ﬁeyhin katline karar vermiﬂtir.
Saraya yak›n çevrelerden müritleri de olan ‹brâhim Efendi, bu haberi al›r almaz,
firar edip Üsküdar’da Azîz Mahmud-› Hüdâyî’nin dergâh›na s›¤›nm›ﬂt›r. Pâdiﬂah’›n güvenine sahip olan Hüdâyî’nin dergâh›nda bir müddet gizlenmiﬂtir. Bu
esnâda da Hüdâyî’den hilâfet alm›ﬂt›r11. Hakk›ndaki kovuﬂturma neticelenip, siyâsî otoriteye karﬂ› bir muhâlefet hareketine öncülük etmedi¤i anlaﬂ›l›nca da
dergâh›na geri dönmüﬂtür. Dönerken Azîz Mahmud-› Hüdâyî, üzerinden ç›kard›¤› tâc ve h›rkas›n› misâfirine giydirerek u¤urlam›ﬂt›r.

Hülâsâ: Bitmeyen Himâye
K›saca iﬂâret edildi¤i çerçevede, adeta bir ar› gibi, farkl› çiçeklerden ald›¤› bal›,
Üftâde kovan›nda bala dönüﬂtüren Hüdâyî’nin himâyesi hala devam etmektedir.
Sadece Celvetî gelene¤in takipçileri için de¤il, tasavvuf di¤er dînî ilimlere ve tarihe ilgi duyan herkes için onun söyleyece¤i bir söz mutlaka vard›r. Nitekim
hakk›nda akademik seviyede pek çok bilimsel çal›ﬂma yap›lmaktad›r. Söyledi¤i
ilâhîler gönülleri tutuﬂturmaya devam etmektedir. Keza ad›na kurulan vakf›n
hizmetleri, Üsküdar’da kurulu Hüdâyî ota¤›n›n her zaman mamur oldu¤una iﬂâ78
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rettir. Bütün bunlar, bizim bir bilgi ﬂöleni dahilinde burada toplanmam›z› sa¤layan Hüdâyî’nin himâyesinin devam etti¤ini göstermektedir.
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