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Bursevî’ye Tesirleri
D R . A L ‹

N A M L I

Araﬂt›rmac› - Yazar

Giriﬂ
Azîz Mahmud Hüdâyî’den sonraki dönemde Celvetiyye tarîkat›n›n en önemli
temsilcilerinden birisi de ‹smâil Hakk› Bursevî (ö. 1137/1725)’dir. Hüdâyî’nin
vefât› (1038/1628) ile Bursevî’nin do¤umu (1063/1653) aras›nda yirmi beﬂ y›ll›k
bir zaman vard›r. Dolay›s›yla Bursevî, Hüdâyî’yi görmese de kay›n pederi ﬁeyh
Mustafa Uﬂﬂâkî (1090/1679) gibi onu gören nesle ulaﬂm›ﬂt›r.1
Celvetiyye silsilesinde Hüdâyî ile Bursevî aras›nda üç kiﬂi vard›r:
Azîz Mahmud Hüdâyî (1038/1628),
Muk’ad Ahmed Efendi (1049/1639),
Zâkirzâde Abdullah Efendi (1068/1657),
Atpazârî Osman Fazlî Efendi (1102/1690),
‹smâil Hakk› Bursevî (1137/1725).2
‹smâil Hakk› Bursevî, Hüdâyî’nin ilâhîlerini ve eserlerini okuyarak, menk›belerini dinleyerek yetiﬂmiﬂtir. Zaman zaman ﬂeyhinin huzurunda makâm›na uygun
olarak Hüdâyî’nin ilâhîlerini okudu¤u, hem ﬂeyhinin hem de kendisinin Hüdâyî’nin ﬂiirlerini s›k s›k zikrettikleri, kendi görüﬂleri için delil getirdikleri ve Hüdâyî’nin baz› beyitlerini ﬂerh ettikleri görülmektedir.3
‹smâil Hakk›, kendisine rahmânî nefesin birkaç kâmil velî taraf›ndan üflendi¤ini belirtir. Bu kâmil velîler aras›nda Hüdâyî’yi de zikreder. Di¤erleri ise ﬂeyhi
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Osmân Fazlî Efendi, Muhyiddîn ‹bnü’l-Arabî, Üftâde, Abdülkâdir Geylânî, ‹brâhim b. Edhem ve H›z›r (a.s.)’d›r.4
ﬁeyhi, ‹smâil Hakk›’y› Bursa’ya halîfe olarak gönderirken Allah Teâlâ’n›n onu
Bursa’ya lây›k gördü¤ünü, bunun için Allah’a ﬂükretmesi gerekti¤ini söylemiﬂtir. Buna sebep olarak da “Azîz-i Ekber” ad›n› verdi¤i Üftâde’nin orada medfun
olmas›n› ve “Azîz-i Kebîr” dedi¤i Hüdâyî’nin orada yetiﬂmesini zikretmiﬂtir.5

Hüdâyî gibi Bursevî de bir Üsküdarl›’d›r
‹smâil Hakk› Bursevî de ﬂeyhli¤i döneminde ﬁam dönüﬂü 1132-1135 (17201723) tarihleri aras›nda üç y›l Üsküdar’da ikamet etmiﬂtir. ‹smâil Hakk›, ‹stanbul’un havas›n›n Bursa’dan, Üsküdar’›n havas›n›n ise ‹stanbul’dan daha mutedil oldu¤unu söyler.6 Kendisinin Üsküdar’da ikâmeti oldukça âsûde geçmiﬂ, birçok zâhirî ve bât›nî nimetlere nâil olmuﬂtur.7 Devrin sadrâzam› Damad ‹brahim
Paﬂa ve di¤er baz› devlet büyükleri kendisine iltifat etmiﬂtir.8 Nitekim Damad ‹brahim Paﬂa, Üsküdar’da Gizlice Evliyâ Mahallesi’nde bir ev sat›n alarak ‹smâil
Hakk›’ya temlik etmiﬂtir.9 Bursevî Üsküdar’da Emînzâde Hac› Ahmed A¤a’n›n
yapt›rd›¤› Ahmediye câmisinde cuma vâizli¤i yapm›ﬂ10, irili ufakl› otuz kadar
eserini Üsküdar’da kaleme alm›ﬂt›r. Üsküdar’da yazd›¤› bu eserlerin önemli bir
k›sm›n› tuhfe türü eserler teﬂkil eder.11
‹smâil Hakk›’n›n Üsküdar’da ikamet etmesinde Hüdâyî’nin mâneviyat›ndan istifade etme arzusunun oldu¤u da âﬂikârd›r. Üsküdar’da bulundu¤u s›rada s›k s›k
Hüdâyî’nin türbesini ziyâret etmiﬂtir. Bu ziyâretler s›ras›nda nâil oldu¤u rûhânî
ve mânevî halleri, Üsküdar’da kaleme ald›¤› özellikle vâridât türü eserlerinde
aktar›r ve îzah eder.12
‹smâil Hakk›’ya göre Üsküdar’›n en fazîletli yeri, Hüdâyî külliyesidir. Çünkü
Hüdâyî’nin Tecelliyât adl› eserinden anlaﬂ›ld›¤› üzere bu külliyenin içinde, kürsüsünde, minberinde yüksek tecellîler meydana gelmiﬂtir. Fakat Bursevî, kendi
devrinde külliyenin yenilenip as›l ﬂeklinin de¤iﬂtirilmesi sebebiyle rûhâniyetinde azalma oldu¤unu da belirtir.13 Yine Bursevî’den ö¤rendi¤imize göre Hüdâyî,
dergâh›n› kendi mâlî gücü ile inﬂâ ettirmiﬂ, Sultan Ahmed’e binâ ettirmemiﬂtir.14
‹smâil Hakk›’n›n anlatt›¤›na göre Üsküdar’dayken bir gece (10 Cemâziyelâhir
1134/28 Mart 1722 Cumartesi gecesi) Hüdâyî ve Üftâde temessül ederek gelip
yan›na oturmuﬂlar, Üftâde ona gâyet neﬂeli bir halde ve güzelce muâmele edip:
“‹ﬂte Üftâde Üftâde, Hüdâyî Hüdâyî diye diye âhir sen de onlara erdin.” demiﬂtir. Hüdâyî ile de karﬂ›l›kl› latîfeleﬂmiﬂlerdir. Bursevî, Üftâde’nin sözünü îzâh
sadedinde ‘her asr›n bir Üftâde’si ve bir Hüdâyî’si oldu¤unu’ söyleyerek o zaman
onlar›n makâm›nda kendisinin bulundu¤unu îmâ eder. Yine bu vâk›as›na dayanarak Hüdâyî’nin teninin sar›ya meyilli, hafif sakall› ve orta boylu bir kimse oldu¤unu da ifâde eder.15
‹smâil Hakk›, bâz› vâridât›n› Üsküdar’da Hüdâyî dergâh›na kendisinin postniﬂin
olaca¤› ﬂeklinde yorumlam›ﬂ, ancak böyle bir ﬂey gerçekleﬂmemiﬂtir. O zaman
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Hüdâyî dergâh›nda postniﬂin olan Bilecikli Osman Efendi (ö. 1140/1728)’yi16 ise
isim vermeden “câhil” ve “mechûl” olarak nitelendirmektedir.17
Yolundan Gidenlerden Birisi Olarak Bursevî’nin Hüdâyî ile ‹lgili Baz› De¤erlendirmeleri:
Bursevî, Hüdâyî’den bahsederken zaman zaman farkl› övgü ifâdeleri kullan›r.
Bursevî’nin Hüdâyî’ye bak›ﬂ›n› da aksettiren bu ifâdelerden baz›lar› ﬂunlard›r:
“Bilen, bulan Hudâ’y›, ﬁeyh Mahmud Hüdâyî”, sultân-› ehli’l-hüdâ, vaktinin
kutbu, zamân›n›n nâdir bulunan›, güzel eserlerin ve yüce s›rlar›n sâhibi, Üftâde’nin tercümân›, hem kendisi kâmil hem de baﬂkalar›n› kemâle erdiren bir velî, son zamanda gelenlerin en üstünü (efdalü’l-müteahhirîn), vaktinin rehberi,
zâhir ve bât›n ilimlerini kendisinde toplayan, Celvetiyye’de hatm makam›n›n
sâhibi, Celvetiyye tarîkat›n›n mercii.18
‹smâil Hakk›, Hüdâyî’nin dînin zâhirî esaslar›n› gözeten ve onlar› zorlamayan bir
tasavvuf anlay›ﬂ›na sâhip oldu¤una vurgu yapar. Bursevî’ye göre her tâatte bir
mânâ ve her teveccühte bir tecellî vard›r. Onun için bu s›rr› bilenler ﬂerîata riâyette ihtimâm gösterirler. ﬁühûdî tecellîler, ﬂerîat ahkâm›nda ve tarîkat âdâb›nda gizlidir. O hükümlerle ve âdâbla meﬂgul olmayan kimse bu tecellîlerden pay
alamaz. Muhtelif tarîkatlerden merâmlar›na ulaﬂan, kemâl ve tekmîl ile meﬂhur
olan zevat, bu vas›flar› taﬂ›yan kimselerdir. ‹smâil Hakk›, bu vas›flar› taﬂ›yanlar
aras›nda Hüdâyî’yi de zikreder. Di¤erleri ise Sofyal› Bâlî Efendi, ﬁeyh Vefâ, Üftâde, Yaz›c›o¤lu Mehmed Efendi, ‹bnü’l-Arabî ve Sadreddîn Konevî’dir.19
Yine Bursevî’ye göre farz, vacib ve sünnetlerin hepsi mücâhedelere dâhildir.
Mücâhedelerle meﬂgul olmak, sahih kalbî müﬂâhedeleri do¤urur. ﬁerîat›n reddetti¤i bir hakîkat, kâmil velîlerin ittifâk›yla merduddur. Bursevî, bu görüﬂünü
Hüdâyî’nin ﬂu beytiyle destekler:
Dolarsa s›rr›na nûr-i hakîkat
Gerekdir zâhirinde farz u sünnet20
Yine Bursevî’ye göre Celvetiyye tarîkat›n›n üç önemli ﬂahsiyeti; Üftâde, Hüdâyî
ve kendi ﬂeyhi Osman Fazlî Efendi’nin tevhîd, tecrîd, tefrîd, mertebelere ve onlar›n âdâb›na riâyet konular›ndaki hassasiyetleri sebebiyle kendileri selamette
olduklar› gibi di¤er insanlar› da selamette k›lm›ﬂlar ve s›rf rahmet olmuﬂlard›r.21
‹smâil Hakk›, hem zâhir hem de bât›n ilmine sâhip olmay› büyük bir kemâl olarak görür. Bu iki ilmi kendisinde toplayanlar aras›nda Hüdâyî’yi de zikreder. Di¤erleri ise ‹bnü’l-Arabî, Sadreddîn Konevî, Hakîm Tirmizî, Necmeddîn Kübrâ,
Necmeddîn Dâye, Abdülkâdir Geylânî, ﬁihâbeddin Sühreverdî, Kuﬂeyrî, Gazzâlî, ve kendi ﬂeyhi Osman Fazlî Efendi’dir.22
Bursevî’ye göre Hüdâyî ittifakla zaman›n›n kutbudur.23 Özellikle Tecelliyât
isimli eserinde onun kutbiyyetine iﬂâret eden deliller vard›r. Ârifler de onun
kutbiyyeti üzerinde ittifâk etmiﬂlerdir. ‹smâil Hakk›, kutb-i vücûdun uzun
ömürlü oldu¤unun söylendi¤ini belirterek Hüdâyî’nin uzun ömürlü olup doksan yaﬂ›n› geçmesini de kutbiyyetinin bir delili saym›ﬂt›r.24
‹smâil Hakk›, tasavvufun ne oldu¤u ve nas›l tarif edilebilece¤i konusunda Hüdâyî’nin ﬂu beytini çok be¤enir:
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Tasavvuf nefsini pâk eylemektir
Fenâyile ân› hâk eylemektir
Tasavvufun de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar›ndan bir çok târifi ve îzâh› vard›r. Fakat Bursevî’ye göre Hüdâyî’nin bu beyitte tasavvufu tezkiye olarak târif etmesi, hepsinden
anlaml›d›r. Çünkü safâya münâsib olan pâkliktir. Yâni nefsi fânî alâkalardan,
kir ve pisliklerden tezkiye etmek ve temizlemektir.25
Celvetiyye tarîkat›n›n kurucusunun kim oldu¤u ve Hüdâyî’nin tarîkatteki yeri konusunda Bursevî’nin güzel bir yorumu vard›r. Halvetiyye-Celvetiyye fark› ilk olarak ‹brâhim Zâhid Gîlânî (ö. 700/1300)’de ortaya ç›km›ﬂt›r. Fakat tafsîlât› Hüdâyî’de
zuhûr etmiﬂtir.26 Celvetîlik, ‹brâhim Zâhid Gîlânî zaman›nda hilal, Üftâde zaman›nda ay, Hüdâyî zaman›nda ise dolunay gibi parlam›ﬂ ve son hâlini alm›ﬂt›r.27
Bursevî’yi göre Celvetiyye tarîkat›nda hatmiyyet makam›n›n sâhibi Hüdâyî’dir.
Çünkü o tarîkatla ilgili öyle kurallar, esaslar, âdâb ve erkân koymuﬂtur ki ondan
önce ve sonra kimseye nasip olmam›ﬂt›r.28 Celvetî tâc›n›n on üç terkli olmas›,
sar›¤›n sar›lma ﬂekli, mübtedîlerin siyah, zâkirlerin mavi, halîfelerin sar› mest
ve k›rm›z› pabuç giymesi gibi birçok husus da Hüdâyî taraf›ndan belirlenmiﬂtir.29 ‹ﬂte Hüdâyî’nin tarîkat âdab› ve erkân› ile ilgili görüﬂlerinin kayda geçirilmesi, arka plan›nda yatan tasavvufî düﬂünce derinli¤inin aç›klanmas› ve bize
aktar›lmas› konusunda Bursevî’nin hizmeti büyüktür.30
Bursevî, Hüdâyî’nin devlet adamlar›yla ve özellikle Sultan I. Ahmed ile yak›nl›¤›ndan ve münâsebetlerinden de bahseder.31 Sultan Ahmed, Hüdâyî ile sohbet
edip din ve dünyâ iﬂlerinde ondan çok istifâde etmiﬂ, ona olan ba¤l›l›¤› ve sülûkü ile yüksek derecelere ulaﬂm›ﬂt›r. Hatta Bursevî’nin nakletti¤ine göre Sultan
Ahmed devlet iﬂlerinden bir zorlukla karﬂ›laﬂt›¤› zaman “Varal›m Hz. Pîr’e dan›ﬂal›m.” dermiﬂ. Sultan Ahmed, kendi ad›na olan camiyi inﬂa ettirdi¤inde teberrük için ilk olarak Hüdâyî’nin vaaz ve nasîhat etmesini emretmiﬂtir.32
‹smâil Hakk›’n›n Hüdâyî kadar devlet ricâli üzerinde te’sir ve nüfûzu olmam›ﬂt›r. O, bunu zamân›ndaki idârecilerin mâneviyâta istîdads›z olmalar›na ba¤lar.
Ona göre I. Ahmed’den kendi zamân›na kadar gelen sultanlar, meﬂây›h ile sülûkâne sohbet etmemiﬂtir.33 Yine o, kendi asr›nda pâdiﬂahlara tâbi olan vezirlerin
ve ulemân›n ço¤undan ruh gidip onlarda yaln›z beden kald›¤›n› söyler.34
Bursevî’nin oldukça hareketli bir hayat geçirmesi, ﬂöhretinin geniﬂ bir co¤rafyaya yay›lmas›n› sa¤lamakla birlikte, uzun süre ‹stanbul’da kalmamas› Hüdâyî ve
kendi ﬂeyhi Osman Fazlî gibi devlet ricâli üzerinde pek nüfûzunun olmamas›na, olsa da s›n›rl› kalmas›na ve devrinin önemli hâdiselerini geriden tâkip etmesine sebep olmuﬂtur.
Hüdâyî’nin Halefleri ‹çinde Bursevî’nin Yeri
Hüdâyî gibi büyük bir ﬂeyhin vefât›ndan sonra yerinin doldurulamayaca¤› ﬂeklinde bir kanaat oluﬂtu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Nitekim halîfelerinden Filibeli ‹smâil Efendi (1052/1642)’ye Hüdâyî’den sonra yerine geçmesi va’dedilmiﬂti. Fakat o
Hüdâyî’nin yerine geçenin “muk’ad”, yâni kötürüm olaca¤›n› söyleyerek onun
postuna oturmay› reddetmiﬂtir.35 Kanaatimizce Hüdâyî’den sonraki dönemde tarîkatinden gelenler içerisinde onun yerini doldurmaya, ona halîfe ve hayru’l-ha333
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lef olmaya ehil ﬂahsiyetlerden birisi ‹smâil Hakk› Bursevî’dir. ﬁeyhi Osman Fazlî Efendi’nin Bursevî ile ilgili ﬂu sözleri de bu kanaati destekler mâhiyettedir:
“Senin gibisi Hüdâyî’nin halîfeleri aras›nda ç›kmad›.”36 “Allah Teâlâ bana bir
halîfe verdi ki onu Hz. Pîr’e, yâni ﬁeyh Hüdâyî’ye vermedi.”37 “Üftâde’nin Mahmud’u (Hüdâyî’si) gibi sen de bizim Mahmud’umuzsun.”38 “Allah Teâlâ seni
Hz. Pîr’in s›rr›na mazhar eylemiﬂtir.”39
‹smâil Hakk›, Allah taraf›ndan kendisine baz› isimler verildi¤ini ifâde eder. Bu
isimlerinden birisi de Mahmud’dur. Bu ismin kendisine Hüdâyî’nin s›rr› ile tahakkuk s›rr›na iﬂâreten verildi¤ini söyler.40
Hüdâyî ile Bursevî aras›nda bir tür üveysî ba¤lant›n›n bulundu¤u da söylenebilir. Çünkü Bursevî, Hüdâyî’nin kendisinin mânâ âleminde meﬂâyih›ndan oldu¤unu ve kendisine “Allah” ismini ö¤retti¤ini belirtir.41
Hüdâyî’nin Eserleri ve Bursevî Üzerinde Te’siri
‹smâil Hakk›, evliyâdan ehl-i kalem olanlar› peygamberlerden rasül mertebesinde olanlara benzetir. Çünkü onlar da kitap sâhibidir. Buna da Hüdâyî ile Üftâde’yi misal verir. Hüdâyî, ﬂeyhi Üftâde’nin tan›nmas›na ve meﬂhur olmas›na sebep olmuﬂtur. Çünkü Üftâde eline kalem almam›ﬂ, ancak bir iki hutbe yazm›ﬂt›r.42 Hüdâyî ise Üftâde’nin kemâlât›n› kaleme alm›ﬂ ve onun yerine görece¤i iﬂi
görmüﬂtür.43 Yine ona göre baz› velîlerin adlar› halîfeleri vâs›tas›yla da yücelmiﬂtir. Allah, ‹bnü’l-Arabî’yi Sadreddîn Konevî ile, Üftâde’yi Hüdâyî ile, Fazlî-i
‹lâhî’yi Hakkî ile ihyâ etmiﬂtir.44
‹smâil Hakk›, Hüdâyî’nin sâhip oldu¤u kemâlât›n ve ulaﬂt›¤› makamlar›n onun
güzel eserlerinden belli oldu¤unu söyler ve ﬂu eserlerinin isimlerini zikreder: Nefâisü’l-mecâlis, Cem’ ve Fark Risâlesi, Tecelliyât, Tarîkatnâme, Câmiu’l-fezâil.45
Sâdece Celvetiyye tarîkat›n›n de¤il son dönem tasavvuf tarihinin en çok eser veren müelliflerinden birisi olan Bursevî, birçok eserinde Hüdâyî’nin eserlerinden
nakillerde bulunmuﬂ ve ﬂiirlerini aktarm›ﬂt›r. Eserlerini yazarken onun eserlerini örnek alm›ﬂ, eserlerinin türleri bak›m›ndan da Hüdâyî’nin yolundan gitmiﬂ ve
onun eser verdi¤i konularda daha mütekâmil eserler ortaya koymuﬂtur. ﬁeyhi
Osman Fazlî Efendi’nin ‹smâil Hakk›’ya ‘Hüdâyî’nin yazma kâbiliyetini Allah’›n
ona mîras b›rakt›¤›n›’ söylemesi de bu hususu destekler mâhiyettedir.46
Aﬂa¤›da ‹smâil Hakk›’n›n hangi eserlerinde Hüdâyî’den ve eserlerinden etkilendi¤i gösterilmeye çal›ﬂ›lacakt›r:
‹smâil Hakk›, Fâz›l Keydânî diye meﬂhur Lütfullah en-Nesefî’nin namazla ilgili
risâlesini ﬁerhu’l-F›khi’l-Keydânî ad›yla Arapça olarak ﬂerh etmiﬂtir. el-F›khu’lKeydânî’nin ﬂerhlerinden ‹smâil Hakk›’n›n en çok istifâde etti¤i Muhammed elKuhistânî’nin (ö. 962/1554) ﬂerhi, Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan da Arapça
olarak ﬂerh edilmiﬂtir.47
Hüdâyî’nin Mi’rac hâdisesini âyet ve hadislerin ›ﬂ›¤›nda anlatt›¤› mensur küçük
bir risâlesi vard›r. Bursevî’nin ise 477 beyitlik manzum bir Mi’râciyyesi vard›r.48
Hüdâyî’nin Nefâisü’l-mecâlis adl› tefsîri, Rûhu’l-Beyân’›n kaynaklar›ndand›r49
Bursevî’nin tefsîrini yazarken bir taraftan da Bursa Ulucami’de vaaz olarak tefsir etti¤ini biliyoruz. ‹ﬂte bu yüzden olacak ki Rûhu’l-Beyân’da kendisi hakk›n334
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da birkaç kez “Câmiu hâzihi’l-mecâlisi’n-nefîse” ifâdesini kullan›r.50 Hüdâyî’nin
de tefsîrine “Nefâisü’l-mecâlis” ad›n›n verilmiﬂ olmas› dikkat çekicidir. Bu, Hüdâyî’nin tefsîrinin de bir taraftan yaz›l›p bir taraftan vaaz olarak takrir edilmiﬂ
olmas›ndan ileri gelmektedir. Da¤›n›k vaziyetteyken halîfelerinden Filibeli ‹smâil Efendi taraf›ndan derlenmiﬂ, tertiplenmiﬂ ve yaz›ya geçirilmiﬂtir.51 Hüdâyî’nin tefsiri, tam bir tefsir olmay›p seçilen âyetlerin tefsîrinden ibârettir. Bursevî’nin tefsîri ise tam bir tefsirdir.
‹smâil Hakk›’n›n vâridât› ve ﬂerhleri, eserlerinin önemli bir bölümünü teﬂkîl
eder. Say›lar› yirmiden fazlad›r.52 Hüdâyî’nin Tecelliyât’› Bursevî’nin vâridât türü eserleri için örnek olmuﬂtur. Nitekim ‹smâil Hakk›, Hüdâyî’nin Tecelliyât’›n›
vefât›na kadar saklad›¤›n›, insanlar aras›nda vefât›ndan sonra yay›ld›¤›n› ve
Türkçe’ye tercüme edildi¤ini, kendisi de bu türden eserlerini vefât›ndan önce
hücresinden ç›karmamaya azmetti¤ini belirtir.53
Hüdâyî, as›l ad› Kelimâtün âliye ani’ttibri’l-meskûk câriye beyne Hazreti’ﬂ-ﬁeyh
ve beyne hâze’l-fakîr fî esnâi’s-sülûk olan Vâk›ât ad›yla meﬂhûr eserinde müridli¤i s›ras›nda ﬂeyhi Üftâde ile aras›nda geçen konuﬂmalar› ve ﬂeyhinin sözlerini
Arapça olarak yaz›ya geçirmiﬂtir.54 ‹smâil Hakk› da Hüdâyî’nin yolundan giderek müridli¤inden itibaren ﬂeyhi Osman Fazlî Efendi’yle aras›nda geçen konuﬂmalar›, muhtelif meclislerdeki sözlerini Arapça’ya tercüme etmiﬂtir. Bursevî’nin
Kitâbü Tamâmi’l-feyz fî bâbi’r-ricâl ismini verdi¤i bu eseri Vâk›ât’a göre daha geniﬂ ve daha iyi tertip edilmiﬂtir. Bursevî eserini bölümlere ay›rm›ﬂ ve baﬂl›kland›rm›ﬂt›r. Bursevî, eserine hak tarîkatlar, say›lar›, çok say›da olmalar›n›n sebebi, tarîkat›n faydas›, zikir telkîni, ﬂeyhlerle sohbet, tarîkat ehlinin k›yâfeti gibi
genel bilgiler vererek baﬂlar. ﬁeyhinin sözlerinden ve sohbetlerinden tuttu¤u
notlardan ve ﬂeyhi ile aras›nda geçen konuﬂmalardan baﬂka ﬂeyhinin hayat›,
eserleri, kerametleri, devlet adamlar› ile iliﬂkileri, ﬂekil ve ﬂemâili gibi hususlardan da bahseder. Bursevî bunlara ilâve olarak kendi otobiyografisini de zikreder.55 ‹smâil Hakk›, halîfe tâyin edildikten sonra ﬂeyhini muhtelif ziyâretleri esnâs›nda da sözlerini kaydetmeye devam etmiﬂtir.56
‹smâil Hakk›, kendi eseri ile Hüdâyî’nin Vâk›ât’›n› karﬂ›laﬂt›r›r. Hüdâyî’nin yazd›klar›nda pek çok haﬂviyât ve tekrar bulundu¤unu söyler.57
‹smâil Hakk›, Mecmûatü’l-esrâr adl› eserinde Hüdâyî’nin Vâk›ât’›ndan nakiller
yapm›ﬂ ve onun Keﬂfü’l-k›nâ’ an vechi’s-semâ’ adl› risâlesini istinsâh etmiﬂtir.58
‹smâil Hakk›’n›n Mecâlisü’l-müntehabe adl› eseri, Hüdâyî’nin el-Mecâlisü’lva’z›yye isimli vaaz ve nasîhat tarz›nda yaz›lm›ﬂ Arapça eserinden seçmeler yaparak meydana getirdi¤i bir eserdir.59
Hüdâyî’nin Mecmûa-i Hutab adl› bir eseri vard›r.60 Bursevî, Hüdâyî’nin Hutabü’l-Hüdâyî diye bilinen ve k›sa hutbelerden oluﬂan mecmûas›n› vak›as›nda
kendisine verdi¤ini ve “ﬁeyh-i Ekber’in mufassal hutbelerinden ihtisar etti¤ini”
söyledi¤ini, onun için cuma ve bayram namazlar›nda onun hutbelerinin okunmas›ndan hoﬂland›¤›n› belirtir.61 Bursevî’nin de Kitâbü’l-Hutabâ adl› muhtelif
hutbelerini ihtivâ eden Arapça bir eseri vard›r.62
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‹smâil Hakk›, Hüdâyî’yi nazmda Üftâde’nin tercümân› olarak görür. Ayn› ﬂekilde ona göre Mevlânâ ﬁems-i Tebrîzî’nin, Yunus Emre de Tapduk Emre’nin tercümân› olmuﬂtur. ‹smâil Hakk› bu durumu ﬂöyle îzah eder: Aﬂkla söylenen kelimeler ve ﬂevkle söylenen sözler, âﬂ›klar›n harâretini keser. Baﬂka bir çeﬂni ve
özel bir tat verir. Bu türden söz söyleyen kimselerin, mânâ âleminden getirdi¤i
feyizleri ve hakîkatleri herkes getirmekten âcizdir. Çünkü bu, özel bir tecellî ile
hâs›l olur. Hâs›l olsa bile herkese selâset ve fesâhat üzere nutk ve beyan verilmez. Allah Teâlâ kuﬂlar› farkl› farkl› yarat›p güzel na¤me ile bülbülü di¤erlerinden üstün k›ld›¤› gibi bâz› evliyây› da beyan konusunda kemâl ile seçkin k›lm›ﬂt›r.63
Bursevî’den ö¤rendi¤imize göre ﬂeyhi Osman Fazlî Efendi’nin kendi ilâhîleri de
oldu¤u halde o Hüdâyî’nin ﬂiirlerini daha çok severdi. Kavvâlin yaln›z Hüdâyî’nin, Zâkirzâde Abdullah Efendi’nin, Üftâde’nin ve Yunus Emre’nin ﬂiirlerini
okumas›na izin verirdi. Bursevî’ye de kendi meclisinde kavvâl bir ﬂey okuyacaksa Üftâde ve Hüdâyî’nin ﬂiirlerini seçmesini tavsiye etmiﬂtir. Bu tercîhinin
sebebini ise ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r: Bu büyüklerin ﬂiirleri s›rf hakkânîdir ve kemal
mertebesindendir. Baﬂkalar›n›n ﬂiirlerinde ise ço¤u zaman cemal ve celal kar›ﬂ›kt›r. Özellikle Hüdâyî’nin ilâhîleri, urûc ve nüzûl bak›m›ndan atvâr-› sülûke
uygundur.64
‹smâil Hakk›, Hüdâyî’nin üç yüze yak›n ilâhîsi oldu¤unu, ilâhîlerinde hakîkatlerin hepsine remz etti¤ini ve bütün s›rlar› toplad›¤›n› belirtir. Öyle ki bu vâdîde manzum sözler bir araya getirmek hiçbir ârife takdir olunmam›ﬂt›r. Bâz› kimselerin Hüdâyî’nin ilâhîleri hakk›nda: ‘Onlar sâdece duâdan ibârettir. Yoksa onlarda hakîkî ma’rifetler, haller ve tecellîler yoktur.’ ﬂeklindeki iddiâlar›na ﬂöyle
cevap verir: Hak’dan bîhaber olan böyle mak_mda ne desin ki, yüksek seviyeden söylenmiﬂ sözlere (kelimât-› âliyeye) bakar (inek) gibi bakar. Çünkü veciz
(cevâmi’) olan söz, her mertebeden insana hitap eder. Onda kâmil olan kimsenin de nâk›s olan kimsenin de hissesi vard›r. Herkes onu kendi anlay›ﬂ ve idrâkine göre anlar.65
‹smâil Hakk›’n›n Hüdâyî’nin baz› ilâhîlerini besteledi¤ini de burada zikretmek
gerekir.66

Sonuç
Özetle Hüdâyî, tasavvuf anlay›ﬂ›yla, eserleriyle ve ﬂiirleriyle ‹smâil Hakk› Bursevî için her yönden model bir ﬂahsiyet olmuﬂtur. Çok yazan mutasavv›f bir müellif olarak ‹smâil Hakk› baﬂta Rûhu’l-Beyân adl› tefsîri olmak üzere eserleri vâs›tas›yla Hüdâyî’nin ad›n›n ve tarîkat›n›n yay›lmas›na hizmet etmiﬂtir. Muhtelif
Balkan ﬂehirlerinde, Bursa’da, ﬁam’da ve Üsküdar’da onun tarîkat›n› temsil etmiﬂtir. Hüdâyî’nin kurdu¤u Celvetiyye tarîkat›n›n yay›lmas›nda, tan›nmas›nda,
esaslar›n›n, âdâb ve erkân›n›n tespitinde önemli katk›lar› olmuﬂtur.
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