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Klasik kaynaklarda, “Üsküdârî Seyyid Mahmud Efendi” diye an›lan Azîz Mahmud Hüdâyî, H. 950-1038/ M. 1543-1628 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ, Bursal› ünlü
mutasavv›f Üftade’nin talebesi ve Celvetîlik ekolünün kurucusu olup, tekke ﬂiir
edebiyat›n›n önde gelen simalar›ndand›r. Arapça ve Türkçe yirminin üzerinde
kitab› olan Hüdâyî’nin eserlerinde ak›c› bir üslup oldu¤u kadar, felsefî derinlik
de vard›r. Zaman›nda çok tan›nm›ﬂ ve sayg›n bir kiﬂili¤i olan Hüdâyî’nin aruz
ve hece vezniyle yazd›¤› tasavvufî ﬂiirlerin pek ço¤u bestelenmiﬂtir.
1038 y›l›n›n Safer ay›n›n 11’inde (10 Ekim. 1628 Sal› gecesi ) vefat eden Hüdâyî’ye pek çok tarih düﬂürülmüﬂtür. Bunlar›n önemlilerini de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›z. Ayr›ca Hüdâyî’nin o¤ullar›na düﬂürülen tarihi ve yapt›rd›¤› camii ve
tekke’nin kitabelerindeki tarihleri de ele almak istiyoruz.

I- Hüdâyî’ye Düﬂürülen Vefat Tarihleri
Bu tarihleri, kendi içinde kelime ve terkip halinde olanlar, tam tarihler, tamiyeli ve Arapça olanlar ﬂeklinde dörde ay›rmam›z mümkündür.

a) Kelime ve Terkip Halinde Olan Tarihler:
Bilindi¤i üzere, bir hadisenin tarihi bir veya birkaç kelimeden ibaretse, buna
“kelime tarih”veya “kelimeyle tarih”denir. Bu nevi tarihler bazen özel bir isim
oldu¤u gibi, bazen de kiﬂiyi veya hadiseyi tavsif eden anlaml› bir kelime veya
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terkip olabilir. Nitekim Azîz Mahmud Hüdâyî’ye düﬂürülen ve “ﬂeyhlerin en
mükemmeli” anlam›nda olan “Ekmelu’ﬂ-ﬂuyûh”
terkibi bu kategoriden olan bir tarihtir ve 1038 H. y›l›n› verir. Nitekim bu tarih de Hüdâyî’nin vefat tarihidir.
Bu kategoriden olan bir di¤er tarih de Hüdâyî’nin isim ve lakab› olan “ﬁeyh
Mahmud Hüdâyî”
kelimeleridir. Bunlar da hesap edildi¤inde H.
1038 tarihi ç›kmaktad›r. Ancak baz› kaynaklarda özellikle “Osmanl› Müellifleri”nde “Hüdâyî” mahlas›, hemze ile yani “Hüdâî” ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r. Hemze
ile olunca tarih ç›km›yor. “ya” ile yaz›l›nca tarih tutmaktad›r. Ebced hesab›yla
düﬂürülen tarihlerde ana kurallardan biri, telaffuza de¤il, hatta itibar olunmas›d›r. Yani yaz›ld›¤› gibi hesaplamak esast›r.

b) Tam Tarihler
Bir tarih m›sra›n›n bütün harflerinin as›l ebceddeki say› de¤erlerinin hesap edilmesiyle ortaya ç›kan tarihe “tam tarih” ad› verilir. “As›l”, “katmal›” ve “dolayl›”
olmak üzere tam tarihler üçe ayr›l›r. Hüdâyî’ye düﬂürülen tarihlerden tam tarih
olanlar› “katmal›” ve “dolayl›” tam tarihler grubuna girmektedir.

1) Katmal› Olanlar
“Ah kutbü’l-etkiyâ Mahmud Efendi göçdi hayf” (1038)

Müverrih, “Mahmud Efendi göçdi” ifadesi tarihi vermeyince, “takva ehlinin kutbu” anlam›nda “kutbü’l-etkiya” terkibini ilave etmiﬂ. Yine tarih eksik gelince, bu
sefer de “âh” ve “hayf” sözcükleri ile tarihi tamamlam›ﬂt›r.
Bu konuda bir di¤er tarih Füzûnî’ye aittir.
Didi hâtif ey Füzûnî söyle kim tarihini
“Kutb idi Mahmud Efendi cân› teslîm eyledi” (1038)

Burada “kutb idi” sözcükleri tarihi tamamlamaktad›r.

2) Dolayl› Tam tarihler:
Hadisenin dolayl› yolla anlat›ld›¤› tarihlerdir. Bu nevi tarihlerde ﬂair bazen mecaz, kinaye, telmih, tevriye vs. gibi edebî sanatlara da baﬂvurabilir. Mesela ﬁair
Fakrî’nin ﬂu tarihi bu kategoridendir.
Bugün ol kutb-i âlem Hazret-i Mahmud Efendi kim
Koyup, iﬂ bu mekân› azm-i bâ¤-i lâ-mekân itdi
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Cihândan göz yumup gitdikde Fakrî didi târîhin:
“Hüdâyî Hû çeküp rûh› hemân azm-i cinân itdi”
1038
(Fakrî)
Hüdâyî’nin ruhunu cennete azmettiren bu tarihte, onun ehl-i zikr oldu¤u ve tasavvufî kiﬂili¤ine vurgu yap›lmas›n›n yan› s›ra bu s›fatta olanlar›n yerinin cennet olaca¤›na telmih de vard›r.
Fenâyî mahlasl› Mehmet Cennet Efendî’ nin Hüdâyî’nin vefat›na yazd›¤› 16 beyitlik tarih manzumesinin son dört beyti ﬂöyledir. Buradaki tarih de dolayl› tam
tarih kategorisindedir.
Ol azizün rûh-i pâkine du’âlar idenün
Hazret-i Hak eylesün anlar› firdevs âﬂiyân
Meﬂhedine s›dk ile yüzler sürenler zâirûn
Rü’yetünle olalar iki cihânda ﬂâd-mân
Zât-› Pâkün vahdetiçün cümle ihvân me’an
Dâhil eyle adnüne fazlunla fî a’le’l-cinân
Rûh-i kudsiydi Hüdâyî tarh-› kevneyn eyledi
“Cevher-i ferd old› k›ld› lâ-mekân ilin mekân”
1038

(Fenâyî)

Burada onun ferdî cevherinin mekans›zl›¤› mekan etmesi gibi felsefî oldu¤u kadar, sanatl› bir söylem söz konusudur.
Bir di¤er tarih de ﬂöyledir:
“ﬁefa’ât yâ nebiya’llah meded” (1038)
Bu tarih, Hz. Peygamber’den ﬂefaat ve istimdat talebi ifade eden bir anlam içermekte ve say› de¤eri de Hüdâyî’nin vefat tarihi olan 1038 i vermektedir. Sanatl› bir ifade oldu¤undan bu kategoridedir.

c)Tamiyeli Tarih:
Beﬂ er ç›kup didiler târîh-i intikâlin
“Ola Makâm-› Mahmud ol mürﬂidin mekân›” (1038)

Bu tarih fazla tamiyeli bir tarihtir. Beﬂ say› fazla ç›kt›¤›ndan müverrih “beﬂ er ç›kup” tabiriyle bu fazlal›¤a iﬂaret etmektedir. Nitekim, beﬂ ç›kt›¤›nda 1038 say›s›
elde edilmektedir.
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c) Arapça Tarih:
Nev’î-zâde Atâî’nin ﬁakaik Zeyli’nde bulunan bu tarihin tamam› Arapçad›r. Her
hangi bir yerde tercümesine rastlamad›m. Arapça ibarenin tarih k›sm›nda bir
yanl›ﬂl›k vard›r. San›yorum müstensihler taraf›ndan yap›lm›ﬂ bir hatad›r. Tarih
ibaresi; “eﬂ-ﬁeyh Mahmud” ﬂeklinde gözükmektedir. Halbuki “li-ﬂeyh Mahmud”
ﬂeklinde olursa hem anlam hem tarih hem de vezin tutmaktad›r. Bu yanl›ﬂl›¤›
düzelttikten sonra tercümesi taraf›mdan yap›lm›ﬂ ve orijinal metniyle beraber
aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
Ufuklar›n ﬂeylerinin ﬂeyhi göçdü
Yüce Allah keremiyle ona verece¤ini versin.
S›rla s›r oldun (ey ﬂeyh) ve lütuf bahçelerini ve
Hamdedilmiﬂ bir makam› erkenden gördün
Adn cenneti ve saraylar, bahçeler ve
Suyu ﬂiddetle arzulanan havuzlarla süslendi.
Huriler boyunlar›na çiçekli gerdanl›k takm›ﬂ
T›pk› ebediyet yurdunun maliki g›lmanlar gibi.
Ak›l bütün bunlar›n kime ait oldu¤unu sordu.
Gizli bir ses de dedi ki: “ﬁeyh Mahmud içindir”

II- Hüdâyî’nin O¤ullar›na Düﬂürülen Tarihler:
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin 11 çocu¤unu oldu¤unu, bunlar›n 8 inin kendisi hayatta iken vefat etti¤ini, özellikle 1004/1595 y›l›nda 4 gün ara ile Muhammed ve
Mustafa ad›nda iki o¤lunu vebadan kaybetti¤ini kaynaklardan ö¤reniyoruz. Bu
iki o¤luna ait tarih manzumesi ﬂöyledir:
Sânîaﬂer Rebîülâhir yevmu’l-hamîs
Râbi-i elf idi hicret kametim old› dütâ
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R›hlet itdi dâr-› dünyâdan bekâya ibn-i ﬁeyh
Vâlidi Mahmud Efendi kendi nâm› Mustafa
Bu firak odu yakarken ba¤r›m› dördüncü gün
Kardeﬂi olan Muhammed eyledi azm-i beka
Pes esüp bâd-› ecel iki Nihâl-i nevresin
Kametin dâl eyleyüp hâke düﬂürmüﬂtür vebâ
Ma’ni yüzünden mukarrer mahbes-i tenden ç›kup
Âﬂiyân-› adn’e pervâz itdi ol iki hümâ
Âriyetdir cân-› ﬂîrini bedende gördüler
An› cânâna hemân dem eyledi anlar fedâ
Azm-i ukbâ eyledikde didiler târîhini
“Göçdi firdevsden yana ruh-i Muhammed Mustafâ”(1004)
Hüdâyî’nin 4 gün ara ile vebadan ölen çocuklar›ndan Mustafa’n›n vefat› 12 Rebiulâhir 1004 Yani 14 Aral›k 1595 Perﬂembe günüdür. Muhammed’in vefat› 4
gün sonra oldu¤una göre, o da 16 R.Ahir 1004 yani 18 Aral›k 1595 Pazartesi günüdür. Tarih m›sra›nda her iki çocu¤un isminin bir araya gelmesiyle “Muhammed Mustafa” ismi ortaya ç›kmaktad›r. Böylece müverrih dolayl› bir tam tarih
düﬂürürken tevriye sanat›n› da ihmal etmemiﬂtir.

III- Hüdâyî Camii ve Türbesinin Tarihleri:
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, bizzat kendisinin Camii inﬂa ettirdi¤ini kaynaklardan oldu¤u kadar, düﬂürülen tarihlerden de anlamaktay›z. Nitekim devrinin ﬂairlerinden Sâî’nin ﬂu manzum tarihi bu hususa aç›kl›k getirir.
Hazreti Mahmud Efendi ol Azîz
Yapup iﬂ bu câmii k›ld› lâtif
Zühd ü takvâ ile bünyâd eyledi
Hak budur kim eyledi gâyet ﬂerîf
Görüp itmâm›n› old› muktedâ
Sâmini zilhiccede ﬁeyh-i afîf
Merve gibi Ka’be hakk› sa’yedüp
Dâi-i Sâi yani kim abd-i zaîf
Bir safâ bulup didi târîhini
“K›ble-i erbâb-› dîn bâb-› ﬂerîf”(1003)
Manzumeye göre, Camii 8 Zilhicce 1003 te bitti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Dolay›s›yla,
inﬂaat›n bitiﬂ tarihi miladi takvimle: 14 A¤ustos, 1595 Pazartesi’dir. Sâî Çelebî’nin bu tarihi Dolayl› tam tarih kategorisine girmektedir.
Ayn› camiin bitiﬂ tarihi, bir baﬂka manzume içinde geçmektedir.
572

.

Zehî Mahmud Efendi ﬁeyh-i kâmil
Olupdur muktedâ-y› ehl-i irfân
Yapup bu ma’bedi k›ld› yerinde
Kabûl itsün hemîﬂe Hayy u Sûbhan
San›rsun mescid-i Aksâ’d›r ol kim
Tolar ervâh-› kudsîlerle her ân
‹düpdür zühd ü takva ile bünyâd
‹riﬂdi Hak’dan ana lûtf u ihsân
Temam oldukda hâtif didi târîh:
“Makâm-› cây-› Mahmud beyt-i Rahman”(1003)
Bu tarih de dolayl› tam tarih grubunda olan tarihlerdendir. Sanatl› bir anlat›mla tarihlenmiﬂtir.
Hüdâyî külliyesinde yer alan türbe ve semahane’nin Padiﬂah Abdülmecid taraf›ndan tecdiden yapt›r›l›ﬂ›n› belirten kitabelerden ﬁair Senih’e ait olan tarih
manzumesi ﬂöyledir:
Hazret-i Abdülmecid Hân’› ilâ yevmi’l-hisâb
Ömri ﬂevketle Hudâ taht›nda k›lsun kâm-yâb
Sa’y ile kesb-i safâ k›l kim bu dergâh-› bülend
Ka’be-i uﬂﬂâkd›r olmuﬂ mutâf-› ﬂeyh uﬂâb
Ol Azîz-i celvetî eyler derûnu lem’a-tâb
Levh-i bâba yazd› bir matla’ Senîh-i kemterîn
K›ld› her m›sra’da bir târîh terkîm ü hisâb
...
Old› dergâh-› Hüdâyî bendeye hayru’l-me’âb
S›dk ile gel âsitân-› kutb-i âlemdir bu bâb
(Senih)

Senih’in bu tarihi “Her m›sra› birer tam tarih olan beyitli tarih” kategorisinde
olup, dolayl› bir tam tarihtir.
Ayr›ca Hüdâyî külliyesinde yer alan, ﬂair Ziver taraf›ndan tanzim edilen semahanenin kitabesinde yer alan tarih manzumesi de hem dolayl› tam tarih ve hem
de yukar›da oldu¤u gibi, “Her m›sra› birer tam tarih olan beyitli tarih” kategorisindedir. Noktal› harflerin hesaplan›ﬂ›yla tarihler ortaya ç›kmaktad›r. Kaynaklarda da yer alan kitabedeki tarih manzumesi ﬂöyledir:
ﬁeh-i ⁄âzi velâyet menkabet Abdülmecid Hân’a
Zâhir olmuﬂ fütûh-› mülket içre nusret-i aktâb
Resânetle Azîz Mahmud Efendi dergehin inﬂâ
‹dince k›ld› celb-i feyz-i rûhâniyyet-i aktâb
573

.

Duâ-y› ﬂevketiyle Ziver iki cevherin târih
Sezâd›r olsa bâb-› Hân-gâhda zînet-i aktâb
ﬁeh-i din kim Hüdâyî hanigâh›n eyledi bünyâd
Muîn olsun umûrunda Hudâyâ himmet-i aktâb
(Ziver)

Not: Miladi takvim hesaplamalar›nda Julien takvimine göre 10 gün geriye gidildi¤inde günler tutmad›¤›ndan dolay› geri alma iﬂlemi yap›lmam›ﬂt›r.
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