
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Üsküdar’› 
Seçme Nedenleri

D O Ç . D R . O S M A N  Ö Z S O Y
Araflt›rmac› - Yazar 

Asl›nda bu minvaldeki tüm sorular›n cevab›n› sadece, cümlenin öznesini teflkil
eden kifli veya kifliler verebilir. Biz bu noktada sadece tahminde bulunabiliriz.
T›pk› burada yapmaya çal›flaca¤›m›z gibi.
Bize bu konuda yol gösterecek olan iki nokta var. Birincisi, bir co¤rafi mekân
olarak Üsküdar’›n hususiyetlerini bilmek, ikincisi, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
hayat felsefesini ve misyonunu anlamak, Bu iki bafll›¤›n kesiflmesi ve ortak pay-
das›, tebli¤imize bafll›k teflkil eden sorunun cevab›na ulaflmam›za k›smen de ol-
sa katk›da bulunacakt›r.

Mekân Misyon Korelasyonu

E¤er bir yere insanlar›n istifade edece¤i bir çeflme yapt›rmak istiyorsan›z iki fle-
ye bakarsan›z. Oradan insanlar gelip geçiyor mu, orada gerçekten böyle bir te-
flebbüse ihtiyaç var m›? Ya da, birileriyle paylaflmay› düflündü¤ünüz bir düflün-
ce üretiminiz, bir mesaj›n›z varsa, o düflüncelerin paylafl›lmas›na en çok ihtiyaç
duyulan bir saha (ekonomi diliyle bir pazar) arars›n›z.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ile Üsküdar aras›ndaki ba¤› anlamak için, ön-
celikle Üsküdar’› bu hususiyetleri içinde de¤erlendirmek gerekir. 
Bu nedenle, önce Üsküdar’›n co¤rafi konumuna ve insanl›k tarihi içinde geçir-
di¤i tarihsel sürece  bir bakal›m, ard›ndan Üsküdar’la Azîz Mahmud Hüdâyî ara-
s›ndaki korelasyona bakal›m.
Üsküdar’›n kurulufl ve geliflme sürecine göz at›ld›¤›nda, en büyük etkenin do¤al
unsurlar oldu¤u ortaya ç›kar. Üsküdar’›n do¤al zenginli¤i tarih boyu insanlar›
kendine çekmifl, ilgi oda¤› olmufltur.
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Tarih boyu s›ras›yla Fenike, Aka, Pers, Bitinya, Pontus, Roma, Bizans ve Osman-
l› gibi büyük uygarl›klar›n etkisinde kalarak geliflen Üsküdar, ilk tarihi bulgular-
da, M.Ö. 5. yüzy›lda Atinal›lar döneminden önemli bir ulafl›m ve konaklama
merkezi olarak karfl›m›za ç›k›yor.1

‹stanbul’dan daha eski olan Üsküdar, Bizans’›n kuruluflundan önce büyük ve
önemli bir yerleflim yeriyken, Bizans’›n günümüzde sur içi olarak adland›rd›¤›-
m›z bölgede kuruluflunun ard›ndan eski canl›l›¤›n› k›smen kaybetmifltir.
Araplar›n birçok kez kuflatma girifliminde bulundu¤u Konstantinopolis’te kara-
dan ve denizden gelen Müslüman askerlerin ilk hedefi ve karargah› yine Üskü-
dar olmufltur. Harunü’r-Reflid 782’de henüz halife olmadan Üsküdar önüne gel-
mifl ve burada bir müddet kalm›flt›r.2

Bizans devrinde küçük bir semt olan Üsküdar Türkler zaman›nda genifllemifl,
Çaml›ca tepesine kadar ulaflm›flt›r.
Küçük Asya, ‹ran ve Arabistan’la ‹stanbul aras›nda gidip gelen eski kervanlar›-
m›z›n, ordular›m›z›n ilk ve son menzili Üsküdar olmufltur.3 Fetihten önce Ana-
dolu’nun Bat› ucundaki en son durak noktas› iken, fetihten sonra Asya’ya aç›lan
kap›s› olmufltur. 

Üsküdar’› ‹lk Gören Türkler ...

Yahya Kemal, Türklerin Üsküdar’la ilk karfl›laflmas›n› Malazgirt Zaferi’nden 10
y›l sonraya, 1081 y›l›na dayand›r›r. 1081’de Üsküdar’a gelen Kutulmuflo¤lu Sü-
leyman komutas›ndaki askerler o sene Üsküdar’› fethetmifller, Üsküdar k›y›la-
r›ndan ‹stanbul’u izlemifllerdir. Yahya Kemal bu ordunun Üsküdar’› ‘’ilk gören
Türk gözleri’’ oldu¤unu söyler. Konuya bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda sadece Üskü-
dar’› de¤il, uzaktan da olsa ‹stanbul’u ve Ayasofya’n›n kubbesini ilk görenler de
bu ak›nc›lard›r.4 Kutulmuflo¤lu Süleyman, ‹znik’i payitaht olarak benimsemek
suretiyle, Türk Milleti’ni Marmara k›y›lar›na kadar yerlefltirmifl ve ‹stanbul’a en
yak›n noktaya konuflland›rm›flt›r.
Türkler bu noktadan itibaren daha önce rüyalar›n› süsleyen bu flehri uzaktan da
olsa görme imkan› bulmufllar ve bu rüya zamanla gerçe¤e dönüflmüfltür.
Ahmet Hamdi Tanp›nar, XV. As›r bafllar›nda atalar›m›z›n Üsküdar ve Anadolu
Hisar›’ndan ‹stanbul’u seyrettiklerini, ve onu fethetmek için sab›rs›zland›klar›-
n› söyler.5

Samiha Ayverdi de Yahya Kemal gibi Üsküdar’›n Türk tarihindeki yerini alma-
s›n› 1081 y›l›na ba¤lar. ‹zmit’i almak üzere yola ç›kan Kutulmuflo¤lu Süleyman
Bey ve ordusu Üsküdar’dan ‹stanbul’u izler ve fethin rüyas›n› görmeye bafllar.
Bu sebeple Üsküdar: ‘’Bo¤aziçi’nin her kasabas›ndan, her köyünden önce Türk
tarihiyle iliflik kuran beldedir.’’6

Münevver Ayafll› ise, Türklerin ‹stanbul’a geliflini 1073 y›l›na dayand›r›r. Ma-
lazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya giren Türkler 1073 y›l›nda ‹stanbul’a kadar
gelmifller, Üsküdar’› hareket üssü olarak seçip, Bo¤az’dan karfl›ya geçme tefleb-
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büsünde bulunmufllard›r. ‹stanbul hareket üssü olma özelli¤ini fetihten sonra
da sürdürmüfl, Do¤u’ya yap›lan seferlerde ordu Üsküdar sahras›nda toplanm›fl-
t›r.7

Yahya Kemal, Türklerin tarih içinde yerlefltikleri semtler aras›nda Üsküdar’a ay-
r› bir yer verir. Üsküdar ‹stanbul’un fethi hamlelerine gün gün flahit olmufl, fet-
hin rüyas›n›n gerçe¤e dönüflmesini gözlemifltir. Yahya Kemal, sadece Türk tari-
hinin de¤il, dünya tarihinin bu büyük hadisesinin Üsküdar’›n havas›na sindi¤i-
ni düflünür: “Üsküdar’›n maneviyât›nda ‹stanbul muhasaras›n›n günleri öyle
duruyor” der.8

Yahya Kemal, ‘’‹stanbul’un Fethini Gören Üsküdar’’ adl› fliirinde:
‘’Üsküdar, bir ulu ru’yay› görenler flehri!
Seni g›ptayla hat›rlar vatan›n her flehri,
Hepsi der: ‘’Hangi flehir görmüfl onun gördü¤ünü?
Bizim ‹stanbul’u fethetti¤imiz mutlu günü!’’  fleklinde fliir devam eder.
Yahya Kemal bu fliirinde, Üsküdar’› bir mekân, bir flehir olmaktan ç›kar›r ve
adeta kiflilefltirir. Fethin gerçekleflti¤i sabah Üsküdar’›n yüz bin mele¤in uçtu¤u-
nu gördü¤ünü anlat›r. 

Üsküdar ‹smi ...

Üsküdar isminin nereden geldi¤i konusundaki çok say›daki rivâyet olmas›na
ra¤men, sadece bunlardan ikisi üzerinde k›saca durmak istiyorum. Bunlardan
en dikkat çekici olanlardan biri, flehrin tabii yap›s›yla birleflen ‘’alt›n flehir’’ rivâ-
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yetidir. Güneflin bat›fl› esnas›nda bu flehre verdi¤i sar› renkten dolay› böyle ad-
land›r›lm›fl olmas› muhtemeldir.9

Üsküdar ad› baz› sözlüklerde, konak yap›lan yer anlam›nda Farsça bir isim ola-
rak geçerken,10 yine kimi kaynaklarda Farsça “ulak” anlam›na gelen “Eskuda-
ri”ten türemifl olabilece¤i ifade edilmektedir. Gerçekten de Üsküdar’›n, co¤rafi
ve tarihi konumu bak›m›ndan bu anlama uygun nitelikler tafl›d›¤› bilinmektedir.

Üsküdar’›n Merkezi Özelli¤i

Üsküdar, Bo¤az’dan sonra Anadolu k›tas›n›n hemen giriflinde bulunmas› nede-
niyle bir geçifl noktas› ve konaklama yeri olma özelli¤ini tarih boyu sürdürmüfl,
askeri ve ticari aç›dan merkez olmufltur.
Haydarpafla Anadolu yakas›n›n liman› olmadan önce, Üsküdar Anadolu yakas›-
n›n hareket noktas› olmufltur. Anadolu, Suriye, Irak, ‹ran ve M›s›r’a gidecek olan
ordular, kervanlar ve sürre alaylar› burada konaklam›fl, buradan hareket etmifltir. 
Cenk için sab›rs›zlanan yi¤itlerin naralar›, at kiflnemelerine kar›flan sefer gül-
bankleri, k›l›ç flak›rt›lar›na ara veren azametli tekbirler, m›zrak par›lt›lar› aras›n-
da günefl gibi yükselen sancaklar hep bu çeflmenin önünden, bu meydan›n üs-
tünden gelip geçmifltir.
Bu meydan, Anadolu’ya, ‹ran’a, Suriye’ye, Arabistan’a kalkan ticaret kervanlar›-
n› sinesinde toplam›fl, u¤urlam›fl, çeflitli gayelerle bir topluluk halinde ç›kan bu
kalabal›¤›n muhataralar ve tehlikelerle endifleli, ümitler ve arzularla zevkli cofl-
kunluklar›na flahit olmufltur.11

Osmanl› Döneminde Üsküdar

Üsküdar tarihi kay›tlara göre Orhan Gazi taraf›ndan 1348 y›l›nda fethedilerek
Müslüman halk için bir iskan merkezi haline getirilmifltir. I. Murat döneminde
nüfusun önemli bir k›sm› Türklerden oluflmaya bafllam›fl, ancak Türklerin bura-
ya tam olarak yerleflmeleri, ‹stanbul’un fethinden sonra Üsküdar’dan kaçan
Rumlar›n yerine, Anadolu’dan getirilen Türklerin yerlefltirilmesiyle gerçeklefl-
mifltir.12 Üsküdar’da sosyal hayat bu tarihten sonra h›zla geliflme göstermifltir.13

Üsküdar, ‹stanbul’un Osmanl›lar taraf›ndan ilk fethedilen k›sm›d›r. Hem büyük
fethin ilk aflamas›, hem de habercisidir. Bir as›r ve bir y›l boyunca ayr› kal›r Üs-
küdar, karfl› k›y›daki parças›ndan. Ama nihâyet 1453’te sevinçle izler fethi.14

Fetihten sonra h›zla Türkleflen Üsküdar, bir kültür, sanat ve ticaret merkezi ha-
line gelmifltir. Devaml› gelip giden kervanlar sayesinde ticaret hacmi günden gü-
ne artan Üsküdar, bir yandan devaml› imar ve itibar gördü¤ünden k›sa zaman-
da abideler diyar› haline gelmifltir.  
‹stanbul’un fethinden sonra Fatih ile birlikte imar edilmeye bafllanan Üskü-
dar’›n tam anlam›yla mamur bir kent haline gelmesi Kanuni ile olur. Sefere ç›-
kan Osmanl› padiflahlar› flimdiki Do¤anc›lar’da kurulan Ota¤ Çad›r›nda kalm›fl-
lard›r. Fatih döneminde Üsküdar âdetâ yeniden kurulmufltur.15
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Evliya Çelebi bu dönemde Üsküdar’da 70’i Müslümanlara, 11’i Rum ve Ermeni-
lere ve 1’i de Yahudilere ait olmak üzere toplam 82 mahallenin varl›¤›ndan söz
etmesi kimi tarihçilerce abart›l› bulunmufltur.16 Ayn› y›llarda Üsküdar’da 91 ca-
mi ve mescit, 51 tekke, 12 hamam, 11 kervansaray, 2 imaret, 7 medrese, 260 çefl-
me, 5 büyük iskele, 2 darüflflifa ve birçok baflka yap› infla edildi¤i düflünülürse,17

Evliya Çelebi’nin verdi¤i rakam makul de olabilir.  
Osmanl›’n›n yükselifl döneminde ‹stanbul’un en önemli semtlerinden biri hali-
ne gelen Üsküdar, ‹stanbul’un toplam nüfusunun onda birini bar›nd›r›r hale gel-
mifltir. Fetihten sonra ‹stanbul’un ald›¤› büyük göçten Üsküdar da pay›n› alm›fl,
Kanuni döneminde Üsküdar baflkentten idari olarak ayr›lan küçük bir kent ha-
lini alm›flt›r.
Üsküdar, ‹stanbul’un Anadolu ile ba¤lant› noktas›d›r. 19. yüzy›l›n sonunda de-
miryolu yap›l›ncaya kadar, Anadolu ile yap›lan ticaretin merkez üssü Üsküdar
olmufltur.
XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kurulan büyük vak›flar buray› göçmen-
ler için cazip hale getirmifltir. Üsküdar ayn› zamanda ‹ran ve Ermenistan ile ya-
p›lan ticaretin de bafllang›ç noktas›d›r. Ticaret kervanlar›yla gelen Ermeni ve
‹ranl› tüccarlar Üsküdar’da buluflurlard›. Özellikle 16. ve 17. yüzy›llarda Üskü-
dar tam bir ticaret kenti haline gelmifltir. 19. yüzy›lda Üsküdar’da yaflayan ‹ran-
l› nüfus kayda de¤er orana ulaflm›flt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her döneminde Anadolu’ya Hicaz, M›s›r, ‹ran, Irak,
Kafkasya ve Suriye üzerine yap›lan seferlerde bir konaklama ve toplanma mer-
kezi olan Üsküdar’da, Kanuni döneminde ticaret oldukça canlanm›flt›r. Özellik-
le ticaret için ‹ran’dan gelen kervanlar genellikle Bursa ve Üsküdar’› mesken tut-
mas›, Ege adalar›nda ‘’acem tüccar›’’ olarak adland›r›lan kiflilerin mallar›n› daha
çok Üsküdar’da ve Üsküdar’›n yak›n köylerinde satmas› ticareti daha da canlan-
d›rm›flt›r.18 Nihâyetinde ‹stanbul, XVII. yüzy›l ortalar›nda büyüyerek ‹stanbul
ile birleflmifltir.
Ticaret ve ekonominin bu denli canl› oldu¤u bir yerleflim yerinde ulafl›m ve ko-
naklama ile ilgili mekanlar›n yap›m› da dönemin idarecileri taraf›ndan ele al›n-
mas› gereken öncelikli konulardan olmufltur. Nitekim, 1588-1589 y›llar›na ait
bir belgede, Üsküdar’a neden bir kapal› karfl› yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin önem-
li bilgiler mevcuttur. Nitekim ilgili belgede dilekçe sahipleri, son zamanlarda
kente gelenlerin say›s›n›n artt›¤›n›, tüccarlar›n ve vergi tahsildarlar›n›n mallar›-
n› emniyetle muhafaza edebilecekleri bir yerin zaruret haline geldi¤ini anlat-
maktad›rlar. Üstelik, k›fl›n gemilerin geliflleri aksad›¤›ndan, bir kapal› çarfl›n›n
(bedestenin) olmay›fl›n›n mal darl›¤› ve s›k›nt›s›na yol açt›¤› da dilekçede yer al-
maktad›r. Bunun üzerine kad›, merkezi idareden kendi imkanlar›yla bedesten
yapt›rmak isteyene engel olunmayaca¤›na dair izin istemifl ve bu izin kendileri-
ne verilmifltir.19

Dünyan›n en eski ve en büyük mezarl›klar›ndan biri olan Karacaahmet’inde bu-
lundu¤u Üsküdar, bu yönüyle sadece hayata veda edenlerin u¤urland›¤› bir ay-
r›l›k mekan› de¤ildir. Üsküdar’›n Osmanl›lar dönemindeki bir baflka önemli
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özelli¤i de, her y›l Mekke ve Medine’ye gidecek hac› adaylar›n›n oluflturdu¤u
Surre-i Hümayun’un törenlerle buradan u¤urlanmas›d›r. Hac› adaylar›n› ve sul-
tan›n Mekke fierifine gönderdi¤i arma¤anlar› tafl›yan develerin oluflturdu¤u
uzun konvoyun yola ç›kmas› öncesinde düzenlenen törenler, Üsküdar’a büyük
bir canl›l›k meydana getirmifltir. O yüzden al›flk›nd›r Üsküdar ayr›l›klara ... Ce-
nazelerini de, hac› adaylar›n› da törenle u¤urlar Üsküdar.

‹stanbul’un Üç Yakas›n›n Manevî Mimarlar›

Dersaadet olarak da isimlendirilen ‹stanbul, 19. yüzy›l›n ortalar›na kadar idari
yap› ve yarg›sal aç›dan dört ayr› bölüme ayr›lm›flt›. Bunlardan ilki ‹stanbul Ka-
d›l›¤›’n›n yetki sahas› olan ve ‹stanbul Metropolünün kent merkezi olan Suri-
çi’dir. Galata, Üsküdar ve Eyüp’ten oluflan Bilâd-› Selâse ise bu metropol alan›n
kazalar›d›r. “Üç Belde” anlam›na gelen Bilâd-› Selâse ayr› kad›lar taraf›ndan yö-
netilmifltir. 
Fakat bu ayr›m sadece idari ve yarg›sal bir bölünlemenin yan› s›ra sosyolojik ve
kültürel bir farkl›l›¤› da ifade etmektedir. Dersaadet’in bu dört ayr› bölümü, ay-
n› flehir içerisindeki birbirinden farkl›; fakat bir arada ahenkli bir bütün olufltu-
ran dört ayr› dünyay› teflkil etmifltir. Ayn› zamanda bu dörtlü yap›, ‹stanbul’un
sosyal ve kültürel yap›s›n› zenginlefltiren ve canl› k›lan faktörlerin bafl›nda ge-
lir.
Bu kad›l›k merkezlerinden Eyüp, ad›n› ald›¤› mihmandâr-› Nebi Halid bin Zeyd
Eba Eyyübe’l-Ensari’den dolay› manevi bir çekim merkezi olufltururken, di¤er
kad›l›k merkezlerinden Galata bölgesi ise, Kanuni Sultan Süleyman’›n süt kar-
defli ve çocukluk arkadafl› olan dönemin önde gelen bilim adamlar›ndan Yahya
Efendi’nin manevi iklimi içinde yer alm›flt›r. Üsküdar’›n manevi çekim merkezi
ise Azîz Mahmud Hüdâyî dergah› olmufltur. Nitekim ‹stanbullu denizciler her
iki zat›n Bo¤az’›n manevi bekçileri oldu¤una inan›rlar.20

Eyüp’le ilgili bir fleyler söylemek, sözü uzatmak olur diye düflünüyorum. 

‹ki ‹sim, ‹ki Ortak Nokta ...

Yahya Efendi ile Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dikkati çeken en önemli ortak nok-
tas›, her ikisi de yaflad›klar› dönemde devrin padiflahlar› üzerinde oldukça nü-
fuz sahibi olmalar›na ra¤men, her ikisinin de yerleflim yeri olarak Suriçi ‹stan-
bul’undan uzak durmaya çal›flmalar›, bir bak›ma saraya sokulmamalar›d›r. Dev-
rin padiflahlar›n›n s›kl›kla ziyaret etti¤i ve dualar›n› ald›¤› bu zatlar, e¤er istese-
lerdi ‹stanbul’un en güzide konaklar›nda a¤›rlanabilirlerdi. Fakat uzak durmay›,
saraydan daha çok halka yak›n olmay› tercih etmifl olmalar› dikkat çekicidir.
Her iki isim de, bir k›s›m dünyevi beklentilerle padiflahlara sokulmaya çal›flan
ve ayaklar›na giden de¤il, aksine, padiflahlar›n hem daha iyi bir idareci olabil-
mek, hem de manevi yönden kendilerinden yararlanabilmek için s›kl›kla kap›-
lar›na geldi¤i insanlar olmufllard›r.  
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K›saca Yahya Efendi’den bahsedecek olursak ...
Yavuz Sultan Selim Trabzon’da vali iken, 1494 y›l›nda bir o¤lu olur ve ad›n› Sü-
leyman koyar. Y›llar sonras›n›n Kanuni Sultan Süleyman’›ndan bahsediyoruz.
O dönemde çocuklar› süt anneye vermek adet oldu¤undan, ayn› günlerde çocuk
sahibi olan bir aile bulunur. Bu ailenin çocu¤unun ad› Yahya’d›r. Anlayaca¤›-
n›z, Süleyman’la Yahya süt kardefli olurlar ve birlikte büyürler. 
Y›llar y›llar› kovalar. Gün gelir Süleyman babas›n›n vefat›n›n ard›ndan Osman-
l› Padiflah› olurken, süt kardefli Yahya Efendi’de iyi bir e¤itim alma f›rsat› bula-
rak devrinin seçkin alimlerinden olur. fiöhreti tüm ülkeye yay›l›r.21 Yahya Efen-
di bir çok konuda Kanuni’ye yol göstermifl, laf› e¤ip bükmeden söylenmesi ge-
rekenleri söylemifltir. 
Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri ise, III. Murat, III. Mehmet, I. Ahmed, II. Os-
man, IV. Murat’a nasihatlerde bulunur, onlardan büyük hürmet görür. Hatta IV.
Murat Han’a saltanat k›l›c›n› o kuflat›r.22

Yaflad›klar› dönemde bu kadar etkin olan ve devrin padiflahlar›ndan büyük hür-
met gören bu insanlar›n, ‹stanbul’un d›fl›nda bir konaklama yeri seçmeleri tesa-
düf de¤ildir. Bu davran›fllar›yla, hem dünya saltanat›n›n geçici oldu¤unu yans›t-
m›fllar, hem de ç›kar iliflkilerine dayal› gündelik siyasetten uzak durmaya özen
gösterdikleri mesaj›n› vermifllerdir. Kuflkusuz onlar›n bu mesafeli durufllar›, ge-
rekti¤inde devrin idarecilerine verilmesi gereken mesaj› en etkili bir flekilde ve-
rebilmeleri konusunda imkan da sa¤lam›flt›r.
fiimdi s›ras›yla, karfl›l›kl› Bo¤aziçi’nin her iki yakas›nda yer alan ve ‹stanbullu
denizcilerce u¤urlar›na inan›lan bu iki zat›n yaflam›ndan baz› olaylar yans›ta-
l›m. Burada daha çok Üsküdar’›n manevi çekim merkezi Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’den bahsedece¤imizden, ‹stanbul’un Galata yakas›n›n çekim merkezi Yahya
Efendi ile ilgili sadece 2 hadise nakletmek istiyorum.
Yahya Efendi ile ilgili anlat›lan bir menk›be flu flekildedir: Kânûnî Sultan Süley-
mân Han, Yahyâ Efendi’nin bir evliya mürflid oldu¤unu, H›z›r Aleyhisselâm ile
s›kl›kla görüfltü¤ünü bilir, kendisini de görüfltürmesini arzu edermifl.
Bir gün Yahyâ Efendi ve Kânûnî, kay›kla Bo¤az’da gezmeye ç›km›fllar. Yahyâ Efen-
di yan›nda bir ahbâb› ile gelip kay›¤a binmifl. Birlikte giderlerken, Yahyâ Efen-
di’nin ahbâb›, devaml› Kânûnî’nin parma¤›ndaki çok k›ymetli bir yüzü¤e bak›yor-
mufl. Kânûnî bu hâli fark edince, parma¤›ndaki yüzü¤ü ç›kar›p; “Buyurun, daha
yak›ndan bakabilirsiniz” diye uzatm›fl. O zât yüzü¤ü al›p, evirip çevirdikten son-
ra, denize at›vermifl. Yahyâ Efendi hâriç, kay›kta bulunanlar çok hayret etmifller.
Bir müddet gittikten sonra, o zât inmek istedi¤ini bildirince, kay›k k›y›ya yanafl-
m›fl. O zât inece¤i s›rada denizden bir avuç su al›p Sultân’a uzatm›fl. Avucundaki
suda, biraz önce denize att›¤› yüzük varm›fl. Yahyâ Efendi hâriç, kay›kta bulunan
herkes yine çok hayrete düflmüfller. Kânûnî elini uzat›p yüzü¤ü al›nca, adam bir-
denbire gözden kaybolmufl. Kânûnî, Yahyâ Efendi’ye dönerek; “Neler oluyor?” di-
ye sormufl; “O gördü¤ünüz H›z›r Aleyhisselâm idi” cevâb›n› vermifl Yahyâ Efendi.
Kânûnî bunun üzerine; “Bizi niye tan›flt›rmad›n›z?” diye sorunca, Yahyâ Efendi
flöyle cevap vermifl; “O kendini tan›tt›; ama siz tan›makta geç kald›n›z” demifl23
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Padiflahlara yol gösterdi¤ini ifade etti¤imiz ve ‹stanbul’un Galata yakas›n›n manevi
mimarlar›ndan olan Yahya Efendi ile ilgili anlat›lan bir di¤er olay da flu flekildedir:
Yahya Efendi at›na binmifl medresesine giderken yolunu kesen bir papaz›n sert
sorular›na muhatap olur:
- Ey Müslümanlar›n âlimi, dininizde adâlet böyle midir? Sizin dininiz ölmüfl H›-
ristiyanlardan da vergi almay› m› emreder?
Sorunun nereye varaca¤›n› merak eden Yahya Efendi hemen cevap verir:
Bizim dinimiz adâlet dînidir. De¤il, ölmüfl H›ristiyanlardan vergi almak, dirile-
rinden bile yoksulsa vergi almaz. Aksine onlara yard›m› emreder. Papaz›n bu ce-
vaptan cesâreti daha da artar:
- fiâyet dedi¤iniz do¤ru ise, vergi toplayan memurlar›n›z bizim ölmüfl dindaflla-
r›m›z›n evlerine gelip de haraç istemelerini nas›l izah edeceksiniz? Ölmüflleri-
mizden vergi düflmesi gerekirken halen memurlar›n›z bunu talep ediyorlar. fiâ-
yet bu, dininizin emri gere¤i de¤ilse, sultan›n›z›n siyaseti icâb› m›d›r?
Cadde ortas›nda böylesine onur k›r›c› sorudan fevkalade üzülen Yahya Efen-
di’nin geldi¤i medresesinde de ilk ifli, kalem, ka¤›t al›p, sultan›na bir mektup
yazmak olur:
Süt kardeflli¤inden de cesaret ald›¤›, sultana oldukça a¤›r bir ikaz kaleme alan
Yahya Efendi flöyle der:
- Ey cihan sultan›! Bilesin ki sana taht›na ç›kmak art›k haram olmufltur. Hem o
kadar haram olmufltur ki, senin zulmün, dirileri b›rak, ölülere kadar uzanm›fl,
ölülerden de vergi almaya bile tenezzül etmifltir. Böylece hazineye haram› sok-
mufl, ümmeti Muhammed’e haram yedirir hale gelmiflsin ...          
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Mektubu okuyan sultan flaflk›na döner. Meseleyi yerinden ö¤renmek için haz›r-
lan›r. Do¤ruca Yahya Efendi’ nin Befliktafl’taki dergah›na gelir:
- Yahya kar›ndafl›m! Bu nas›l mektup böyle? diyerek meseleyi anlatmas›n› ister.
Yahya Efendi, papaz›n yolunu keserek sordu¤u sorular›n› anlatt›ktan sonra söz-
lerini flöyle ba¤lar: 
- Bir keflifl karfl›s›nda beni mahcup duruma düflürdünüz. Sultan›n hazinesi bu
kadar m› fakirleflti? Ölmüfl H›ristiyanlardan haraç alacak, Devlet-i Aliyye’yi bun-
larla m› koruyacak?
Kanuni hemen saraya dönüp memurlar›n› toplayarak kesin ferman›n› duyurur:
- Bugünden itibaren eski vergi defterleri iptal edilmifltir. Bundan sonra yenileri-
ni yazacaks›n›z. Bunun için ev ev dolaflacak, ölmüfllerle kalm›fllar› yeniden tes-
pit edeceksiniz. Bilhassa H›ristiyan semtlerde ölmüfllerden al›nm›fl vergi varsa,
hemen iade edeceksiniz. Hazineme “haram girme” flaibesine tahammülüm yok-
tur. ‹hmalde bulunanlar canlar›yla oynam›fl olurlar, biline!
Aradan bir müddet geçer. Yahya Efendi’nin yolunu kesip de sert sorular soran
papazdan bir de¤erlendirme gelir:
- Biz sizin adâletinizden emin olduk. Siz de bizim itaatimizden emin olabilirsi-
niz art›k. Bundan sonra bir soru da sultandan gelir:
- Haram oldu¤unu söyledi¤iniz taht›ma ç›kabilir miyim, art›k Yahya kar›nda-
fl›m?
Cevap kesin:
- Halk sizin adâletinizden emin olunca siz de taht›n›zdan emin olabilirsiniz sul-
tan›m!24

Bu zatlar›n devrin idarecileri üzerinde kurduklar› bu tür manevi otorite ve kar-
fl›l›kl› samimi diyalog, devlet idarecilerinin hem hata pay›n› azalt›c›, hem de bu
zatlar›n halkla sürekli yak›n temas halinde olmalar›n›n verdi¤i avantaj ve zen-
gin feedback imkan›yla, kamuoyunun nabz›n› tutmalar›n› sa¤layan oldukça ya-
rarl› bir bilgi kayna¤› fonksiyonu görmüfltür.

Bir  Kâbe Topra¤› Olarak Üsküdar ...

Üsküdar, Osmanl› döneminde Galata ve Eyüp d›fl›nda ‹stanbul’a ba¤l› üçüncü
kad›l›k bölgesiydi. Üsküdar, Anadolulu¤u ve Anadolu Türk-‹slam gelene¤ini
temsil etmekteydi. Üsküdar her fleyden önce sadece co¤rafi olarak de¤il, de-
mografik olarak da Anadolu’dur. Bugün bile köprüden geçerken bunu hisseder-
siniz.
Üsküdar Anadolu’nun ‹stanbul’a, ‹stanbul’unda Anadolu’ya aç›lan kap›s›d›r. Bu
yüzden, ‹stanbul’dan hacca gidecek kifliler, Üsküdar’a geçip burada toplan›r,
toplu halde yola ç›karlard›. Hacc›n bafllang›ç yeri oldu¤u için, Osmanl›lar döne-
minde Üsküdar ‘’Kâbe topra¤›’’ say›l›rd›.25 Üsküdar’›n Harem semtine harem is-
minin verilmesi de bundand›r. Kabe’den Üsküdar sahiline kadar Harem-i fie-
rif’in bir uzant›s› say›ld›¤› için bu ad verilmifltir. O zamanlar hacca gidenler, Üs-
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küdar’a geçtikleri andan itibaren sanki Kâbe’deymifller gibi kemâl-i edeble dav-
ranmaya özen gösterirlerdi.

Tanp›nar, Befl fiehir adl› eserinde anlatt›¤› bir olay, Üsküdar’›n ‹stanbul için ifa-
de etti¤i anlama farkl› bir bak›fl aç›s› getirir. Yo¤un sisli bir Bo¤az gecesinde Ru-
meli yakas›ndan Anadolu yakas›na geçen Tanp›nar, sislerin aras›nda Üskü-
dar’›n tamamen kayboldu¤unu görür. Bu kaybolufl üzerine düflüncelere dalan
Tanp›nar, Üsküdar’›n olmad›¤› bir ‹stanbul’u hayal bile edemez. Tanp›nar bu-
nu, ‘’Bu aynada kendi hayalini, yolda gölgesini görmemek gibi bir fleydi’’ diye
anlat›r.26 Tanp›nar da hocas› Yahya Kemal gibi, Türklerin yerlefltikleri yerler
içinde Üsküdar’a ayr› bir önem vermekte, fethe tan›kl›k eden Üsküdar ayr› bir
önem tafl›maktad›r. Tanp›nar ayn› gece, Üsküdar’› kaybetmenin hüznünü, ar-
d›ndan da bulman›n sevincini yaflar. Devrinin önemli flairlerinden olan Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin, yaflad›¤› Üsküdar’a, ayn› zamanda  böylesine fliirsi duygu-
larla da ba¤lanm›fl olabilece¤ini düflünmek flafl›rt›c› olmaz.

Üsküdar’›n Manevî ‹kliminin Mimar› Azîz Mahmud Hüdâyî

1540’l› y›llar›n bafl›nda fierefli Koçhisar’da do¤an Azîz Mahmud Hüdâyî’nin çocuk-
lu¤u Sivrihisar’da geçer. Sivrihisar o y›llar›n kültür merkezlerinden biridir. ‹lk ders-
lerini babas› fazlullah Mahmud bin Mahmud’dan al›r. Okudu¤unu haf›zas›na nakflet-
me özelli¤i ve ak›llara durgunluk veren sezifl kabiliyeti hocalar›n›n dikkatini çeker ve
“O¤lum Mahmud, senin önün aç›k, hiç buralarda durma, do¤ru ‹stanbul’a!” derler.

Zaman›n gözde medreselerinden Ayasofya’n›n kap›s›n› çalar. Osmanl›’da istida-
d› olanlar›n önü aç›kt›r. Müderris Nas›rzade hususi bir ihtimam gösterir ona.
Nâz›rzâde’nin Edirne’de Sultan Selim Medresesi’ne tayiniyle Edirne’ye ve bir
süre sonra, yine hocas› ile fiam’a ve M›s›r’a gider. Bu sayede birçok alimden is-
tifade etme f›rsat› bulur. Bursa’daki Ferhadiye Medresesi’ne Müderris ve Camii
Atîk Mahkemesi’ne kad› olarak tayin edilir. Genç yaflta kad› olur Bursa’ya
(1573). Birkaç y›l sonra fieyh Üftâde’nin tarikat›na intisap eder (1576). 
Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Trakya’da bir müddet kald›ktan sonra fieyhü-
lislam Hoca Sadettin Efendinin vas›tas›yla ‹stanbul’a gelir. Küçük Ayasofya Ca-
mi Tekkesinde hocal›k yapar. Burada talebelere hadis, f›k›h, tefsir dersleri ve-
rir. Üftâde’nin yan›nda geçirdi¤i riyazet devresinden sonra halifelikle Üskü-
dar’a gönderilir.27 Bu s›rada Üsküdar’da bir yer sat›n al›r. Buraya dergâh›n› in-
fla eder. Yüzlerce talebe yetifltirir. 1628’de vefat etti¤inde dergah›n›n yan›na gö-
mülür. 
Tekke fliirinin önde gelen flairlerindendi. Arûz ve hece vezniyle yazd›¤› tasavvu-
fî fliirlerinin birço¤u bestelendi. Dîvãn’› d›fl›nda fliirleri, nesirleri, Arapça ve
Türkçe 20’yi aflk›n eseri vard›r.28

538

.



539

.

Padiflahlar›n Hocas› ...

Tebli¤imin bir yerinde, Osmanl› padiflahlar›na yak›nl›klar›na ra¤men, bu müba-
rek zatlar›n saraydan uzak durmaya özen gösterdiklerine iflaret etmifltim. Fakat
bu fiziki uzakl›k içinde manevi yak›nl›k daha müessir olmufltur.  
Bir gün Sultan Ahmed Han yolda Hüdâyî Hazretlerine rastlar, derhal at›ndan
inip eyeri gösterir. “Efendim buyurmaz m›s›n›z?” Talebeleri Hüdâyî Hazretleri
gibi mütevaz› bir velinin bu teklifi reddedece¤ini san›rlar. Ancak Hüdâyî Haz-
retleri hayvana biner, at yedi ad›m att›ktan sonra iner. Padiflaha, “Sultan›m! S›rf
hocam Üftade Hazretlerinin duas› ve emri yerine gelsin diye bindim, çünkü o
padiflahlar rikab›nda (arkas›nda) yürüsün diye dua etmiflti” der. 

Gün gelir Hüdâyî dergâh› Hakk afl›klar›na yetmez olur. Derslerini Sultanahmet
Camii’ne tafl›r. Fakat oras› da zamanla dar gelir. T›pk›, bu sempozyum vesilesiy-
le kendisini anmak için Üsküdar’›n salonlar› dar geldi¤inden karfl›ya, Grand Ce-
vahir Otel’e tafl›nmam›z gibi. Görüyorsunuz, ‹stanbul’un en büyük salonu oldu-
¤u söylenen o salon da dar geldi. Bu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bereketidir.
Padiflahlar hocas› olarak an›lan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin padiflahlarla diyalo-
guna baz› örnekler verecek olursak ...

I. Ahmed Han bir gece çok s›k›nt›l›d›r. Rüyas›nda Avusturya kral› ile güreflir, lâ-
kin s›rt üstü yere düfler. Görünüflte kabus gibi bir fleydir. Büyük bir telâflla rüya-
s›n› yazar ve Hüdâyî dergah›na yollar. Ancak Azîz Mahmud Hazretleri ula¤› ka-
p›da karfl›lar, pusulay› okumadan cevabi mektubu s›k›flt›r›r eline. Onun tabiri-
ne göre toprak “kuvvet” demektir. S›rt›n›n yere de¤mesi arkalar›nda ki himme-
te iflarettir. Hulasa zafer bizimdir. Nitekim zaman büyük veliyi hakl› ç›kar›r. Os-
manl› muzaffer olur. 

II. Osman bir gece rüyas›nda Kur’ân-› Kerîm okurken Peygamberimizin gelip
elinden Kur’ân-› Kerîm’i ald›¤›n› ve kendisini tahttan indirdi¤ini görmüfltür. Rü-
yan›n tabirini Hüdâyî Hazretlerine sorunca Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretleri rü-
yay› hayra yormam›fl taht›, varl›k ve dünya hayat› ile yorumlam›flt›r.29 Genç Os-
man’›n daha sonra ak›beti malumdur.

Denizcilerin dostu ...

Bo¤aziçi’nin her iki yakas›nda yer alan Yahya Efendi ve Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin ‹stanbullu denizcilerce u¤urlu say›ld›¤›ndan bahsetmifltik. Sultanahmet
Camii’nin aç›laca¤› gün cuma hutbesini okuma flerefi Azîz Mahmut Hüdâyî
Hazretlerine verilir. Ancak o gün deniz geçit vermeyecek kadar dalgal›d›r. Ama
Hüdâyî Hazretleri f›rt›naya ald›rmaz, Sarayburnu’na do¤ru aç›l›rlar. Teknenin
geçti¤i yerde derya sütliman olur. Talebeleri ard› s›ra ilerler, adeta tünelden ge-
çerler. ‹flte bu ehline aflikâr yol o tarihten sonra zaman zaman sandalc›lar tara-
f›ndan kullan›l›r. Hofl, Üsküdarl› kay›kç›lar›n tamam› ona intisapl›d›r. Netame-
li havalarda “Ya Rabbi fleyhimin hat›r›na” der, s›¤›n›rlar Hüdâyî yoluna. Deniz-
ciler derler ki, söz konusu geçit daima sakin, daima emindir..30



Osmanl› Devleti’nin son günlerine kadar Bo¤az’da deniz seferi yapan kaptanlar;
yolcular›n›, Üsküdar’dan geçerken Azîz Mahmud Hüdâyî dergâh›na, Befliktafl
önünden geçerken Yahyâ Efendi dergâh›na, Beykoz’dan geçerken de Hazret-i
Yûflâ taraf›na do¤ru tevcîh ederek “Fâtiha”ya dâvet ederlerdi.

Sevenleri için flu duas› meflhurdur: “Sa¤l›¤›m›zda bizi, vefat›m›zdan sonra kab-
rimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçti¤inde Fatiha okuyanlar bi-
zimdir. Bizi sevenler denizde bo¤ulmas›n ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin,
imanlar›n› kurtarmad›kça göçmesin.”31

‹stanbul’un güneyi Marmara Denizi’dir. Bunun d›fl›nda, Bat›s›nda Eyüp Sultan
Hazretleri, Kuzeyinde Yahya Efendi, Do¤usunda Azîz Mahmud Hüdâyî Hazret-
leri ‹stanbul’u adeta manevi bir koruma çemberine alm›fl gibidir. 

Nitekim günümüzde, ‹stanbul’da en çok ziyaretçi alan üç önemli manevi mekan
s›ras›yla ‹stanbul yakas›nda Eyüp, Üsküdar yakas›nda Azîz Mahmud Hazretleri
ve Galata yakas›nda Yahya Efendi’dir.

‹stanbul’un etraf›ndaki bu üçlü manevi konufllanma bu aç›dan anlam tafl›maktad›r.

SONUÇ

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bir iskan yer olarak Üsküdar’› seçmesinde öncelikle
Üsküdar’›n jeostratejik konumunun etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Üsküdar sadece Anadolu’nun ‹stanbul’a aç›lan kap›s› de¤il, ayn› zamanda ‹stan-
bul’un da Anadolu, ‹ran, Irak, Arabistan ve M›s›r’a aç›lan kap›s›d›r. Ticaret ama-
c›yla Üsküdar’a gelen farkl› millet ve diyarlardan insanlar Üsküdar’da homojen
olmayan bir nüfus yap›s›n›n ortaya ç›kmas›na neden olurken, farkl› milletlerden
insanlar› ortak bir zeminde buluflturan en önemli unsurlardan  biri olarak, Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin kuflat›c› iklimi karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Anadolu’da giderek yay›lan fiia propagandas›na karfl› özel bir duyarl›l›k geliflti-
ren, mektuplar›nda ve eserlerinde K›z›lbafll›k tehlikesi olarak nitelendirdi¤i bu
cereyana karfl› gönül dostlar›n› uyan›k olmaya davet eden Azîz Mahmud Hüdâ-
yî, Sadrazam Ferhad Pafla ile birlikte Tebriz seferine de kat›lm›fl ve orduya ma-
nevî kumandanl›k yapm›flt›r. 

Azîz Mahmud Hüdâyî bu davran›fl›yla, her f›rsatta ‹slam dünyas› için zararl›
buldu¤unu ifade etti¤i bu cereyana karfl› mücadelenin ne kadar önemli oldu¤u
konusunda bir mesaj vermeye çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her döneminde baflta Anadolu  olmak üzere Hicaz,
M›s›r, ‹ran, Irak, Kafkasya ve Suriye üzerine yap›lan seferlerde bir konaklama ve
toplanma merkezi olan Üsküdar’a, özellikle ticaret için ‹ran’dan gelenlerin ayn›
zamanda burada mesken tutmas› dikkat çekmektedir. Üsküdar’da giderek artan
oranda ‹ranl› nüfusun ço¤almas›, ‹ran’›n Osmanl› topraklar›nda yapt›¤› propa-
ganday› engelleme konusunda özel hassasiyeti bilinen Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin, yerleflim yeri olarak Üsküdar’› seçmesinde belirleyici bir baflka etken ola-
bilece¤ini düflünmemize neden olmaktad›r.
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Azîz Mahmud Hüdâyî, yaflad›¤› dönemde devrin padiflahlar› üzerinde oldukça nü-
fuz sahibi olmas›na ra¤men, saraya sokulmamaya özel bir itina göstermesi, padiflah-
lar›n aya¤›na giden de¤il, ilminden irfan›ndan yararlan›lmak için yan›na gelinen in-
san olmas›, gerek halk gerekse de sultanlar nezdinde de¤erini daha da art›rm›flt›r.

Ruhlar› flad olsun.
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