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Giriﬂ
Tebli¤imiz iki bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümünde genel olarak Osmanl›da padiﬂah-tarîkat ﬂeyhi münasebetlerinin teorik çerçevesi, ikinci bölümde de
bu münasebetlerin tarihsel yans›malar›na örnek olmak üzere Azîz Mahmud Hüdâyî ve Abdülmecîd-i Sivâsî’nin dönemi padiﬂahlar›yla münasebetlerine de¤inilecektir.
Osmanl› toplum yap›s›n› anlamaya yönelik yap›lan baz› bilimsel araﬂt›rmalarda
devlet ile onun yönetimi alt›ndaki kiﬂi ve müesseselerin iliﬂki tarzlar› ele al›nm›ﬂ bu iliﬂkilerde özellikle gündelik hayat›n sosyo-kültürel ve siyasî dokusu
üzerinde aktif rol üstlenmiﬂ tarîkatlar›n, sadece içe yönelik (yatay) de¤il, ayn›
zamanda d›ﬂa dönük (dikey)çabalar›yla yönetici ile yönetilen aras›ndaki misyonlar›na dikkat çekilmiﬂtir.
Bat› toplumlar›nda bu iliﬂki tarzlar›n›, devletin hukukî yetkilerini kullanabilme
hakk›na sahip kiﬂi ve müesseseler yönlendirmiﬂtir. Roma yönetim gelene¤ine
dayanan bu yetki devri usulü, insan ile devlet aras›nda zamanla kilise, feodal
beyler ve belediye meclislerinin do¤mas›na yol açm›ﬂ, böylece ad›na sivil toplum denilen gündelik hayat›n ba¤lay›c› dokular› oluﬂmuﬂtur. ‹slâm toplumlar›na bakt›¤›m›zda, devlet ile insan iliﬂkilerini düzenleyen bu ara tabakan›n genel
anlamda ümmet temeli üzerinde ﬂekillenmiﬂ olan ve birer sosyal yap› ve müessese olarak ortaya ç›kan tarîkatlar taraf›ndan dolduruldu¤u görülür1. Devletin
15

.

din ve kültürünü halk kültürüne ba¤layan bu a¤ Gibb’e göre Osmanl› imparatorlu¤unun en önemli yap›sal pekiﬂtiricisi olmuﬂtur2.
Tarîkat önderleri ile yöneticiler irtibat›n›n ‹slam tarihindeki yans›malar›na ilk
dönem hariçte b›rak›larak bak›lacak olursa karﬂ›m›za devasa bir literatür ç›kt›¤›n› görürüz. Malzemenin çoklu¤u bu konunun de¤iﬂik Müslüman topluluklarda da çok canl› tarihsel karﬂ›l›¤›n›n bulundu¤una iﬂaret etmektedir. Daha baﬂ›ndan beri birçok Müslüman yöneticinin hep ilim ve irfan ehli, keﬂfi aç›k, duâs›
makbul baz› kimseleri yanlar›nda bulundurmuﬂ olmalar› bunun aç›k örne¤idir3.
Osmanl› tarihinin ilk dönemlerinden îtibâren Pâdiﬂahlar›n hemen hepsinin, -siyasî otoritelerinin üzerine ç›karmamak gibi bir hassasiyetle beraber- âlimler ve
mutasavv›flara büyük de¤er verip, onlara yak›n alâka göstermelerinin bu kesimlerin bütünleﬂtirici iradede önemli bir figür olarak rol almalar›ndan kaynakland›¤› söyleyebiliriz.
Osmanl› yöneticileri, bilhassa sultanlar, daha kuruluﬂ döneminden baﬂlamak
üzere, cemiyet üzerindeki nüfuzlar›n› devletin hizmetinde kullanmak suretiyle
bir manada, kendilerine geniﬂ bir hareket sahas› sa¤lamaya çal›ﬂan tasavvufî
zümrelerle aralar›nda bir köprü oluﬂturmuﬂlar ve mümkün mertebe onlar›n hizmetlerinden faydalanmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r4. Bu yaklaﬂ›m, tarîkatlar›n siyasî otorite taraf›ndan birer güç oda¤› ﬂeklinde alg›lanarak sahip bulunduklar› imkânlar›
iktidar lehine kullanma politikas›n›n bir göstergesidir5.
Sadece kuruluﬂ ve yükseliﬂ dönemlerinde de¤il, devletin güç ve imkân bak›m›ndan zirveye ulaﬂt›¤› dönemlerde de bu alâkan›n artarak devam etti¤i görülür.
Hatta devletin tarîkatlere olan deste¤i ve alakas› bazen o dereceye ulaﬂm›ﬂt›r ki,
“mâna sultanlar›”, olarak da kabul edilen tarîkat ﬂeyhlerinin, di¤er bütün otoritelerden; ilmî, askerî hattâ siyasî otoritelerden bile üstün tutulduklar› olmuﬂtur.
Devlet protokolünde yer alan ﬂeyhler, dîvân-› hümâyunda temsîl edilmemiﬂlerdir, ancak halk içerisinde büyük nüfuzlar›n›n yan› s›ra devlet ricâlini de bu nüfuz ile te’sîrleri alt›na almay› baﬂarm›ﬂlard›r.6
Tarikat erbab›n›n nüfuzlar›n›n bir sonucu olarak, devlet görevlileri ve padiﬂahlar, tarîkatlar› merkezî örgütlenmeye do¤ru yönlendirirken idarî yap›lanmay›
gerçekleﬂtirebilecek ﬂeyh ailelerine ekonomik ayr›cal›klar tan›m›ﬂ, siyasî ve malî kudretleri nisbetinde onlara kurmuﬂ olduklar› vak›flar kanal›yla veya baﬂka
yollardan muhtelif imkânlar sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r7.
Bu imkânlardan istifade ile, bir taraftan tasavvufî merkezler ve onlara ba¤l› manevî gruplar efkâr-› umûmiyeyi tesviye edip, manevî bir birlik ve k›vam meydana getirerek içtimai hayat›n devaml›l›¤›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, di¤er taraftan,
hâkimiyet tesis etmek isteyen siyasî kuvvetler, kendilerini teﬂkilatl› ve kuvvetli
birlikler vücuda getirebilmiﬂ bu zümrelere dayanmak mecburiyetini duymuﬂlard›r. Manevî rehberler ise, bir yandan mazlum ve periﬂan halk›, di¤er taraftan da
kendilerinden istifadeyi düﬂünen siyasî nüfuz sahiplerinin bu zaaf›n› hesaba katarak, iki tarafl› bir hizmet ve kuﬂatma ameliyesi ile faaliyetlerini sürdürmüﬂlerdir8.
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Neticede Osmanl› yönetimi ile tarikat ﬂeyhleri aras›nda kurulan bu köprü, tarîkatlar›n siyasî otorite taraf›ndan birer güç oda¤› ﬂeklinde alg›lanarak sahip bulunduklar› imkânlar› iktidar lehine kullanma politikas›n›n ötesinde bir anlam
da kazanm›ﬂ ve karﬂ›l›kl› geliﬂen samimi iliﬂkiler ve ﬂahsi meyiller bazen ﬂeyhlerin manevî nüfuzundan etkilenen padiﬂahlarda onlara intisab etme iste¤ini
do¤uran bir boyuta ulaﬂm›ﬂt›r.
Meselâ Osman Gâzî’nin ﬁeyh Edebali (ö.726/1325)’nin k›z› Malhun Hâtun’u alarak ona damat olmas›9, Orhan Bey’in Dursun Fakih (ö.726/1326), Dâvûd Kayserî (ö.751/1350), gibi sûfî ve âlimlere, Abdal Murâd, Abdal Mûsâ, Geyikli Baba gibi dervîﬂlere ilgi göstermesi10, I. Murâd’›n ahîlerle olan s›k› münâsebetleri11, Y›ld›r›m Bâyezid(I.Bâyezid)’in devrin mutasavv›flar›na karﬂ› sayg›s› ve bu sayg›n›n
gere¤i olarak K›z› Hundî Hâtun’u meﬂhûr ﬂeyhlerden Emir Buhârî
(ö.833/1429)’ye vermesi12, II. Murâd’›n Hac› Bayrâm Velî(ö.833/1429) ile yak›n
münâsebetleri13, Fâtih’in hocas› Akﬂemseddîn(ö.864/1459’e sars›lmaz ba¤l›l›¤›14,
Sûfî meﬂrebli oldu¤u için Bâyezid Velî diye an›lan II. Bâyezid’in Çelebi Halîfe
(ö.899/11494) ve ﬁeyh Muhyiddîn Yavsî (ö.920/1514)’ye15, Yavuz Sultan Selim’in Sünbül Sinan (ö.936/1529)’a, Kanûnî’nin Merkez Muslihiddîn
(ö.959/1552) ve Halvetî ﬂeyhi Nureddînzâde (ö.981/1574)’ye olan ba¤l›l›klar›n›16
bu ba¤lamda de¤erlendirebiliriz.
Fakat baz› tarih ve menak›b kitaplar›nda dile getirilen padiﬂahlar›n ve di¤er devlet erkân›n›n ça¤daﬂlar› olan ﬂeyhlere intisab› devletin tavr› olmay›p ancak ﬂahsî tav›r olarak de¤erlendirilmedir. Kald› ki bu intisab da, ﬂeyh-mürid münasebetleri içinde ve bir tarikat disiplini alt›nda seyr u sülûke girme ﬂeklinde de¤il
belki onlar›n irﬂad dairelerine girme, onlardan feyiz almalar› ﬂeklinde yorumlanmal›d›r. Nitekim e¤er XVII. Yüzy›l halveti ﬂeyhlerinden Muhammed Nazmî
farkl› bir gerekçe ile aktarm›yorsa, IV. Murad’›n Sivâsî için “E¤er Padiﬂahlara
baﬂkas›ndan bîat mümkün olsayd› sana bîat ederdim.” dedi¤ini nakletmesi,
bu durumun hiç olmazsa IV. Murad’a kadar gelen Osmanl› padiﬂahlar› için resmi bir teamül olarak devam etti¤ini göstermektedir.17
Kald›ki, padiﬂahlar›n intisab etme istekleri de ﬂeyhler taraf›ndan pek makul karﬂ›lanmam›ﬂ bazen geri çevrilmiﬂtir. Mesela Akﬂemseddin, kendisine iradet getirip, irﬂadlar›ndan faydalanmas›n› rica eden Fatih’in teklifini kabul etmemiﬂ ve:
“Derviﬂlikte bir halet vard›r ki e¤er lezzet al›n›rsa saltanat umurundan el çekmek laz›m gelir, memleketin iﬂleri bozulur. O takdirde hem siz, hem biz vebale
gireriz. Sultanlara laz›m olan adalet ve do¤ruluk, ﬂer’i ﬂerife uymakt›r. Bundan
iyi meslek olmaz”18 ﬂeklinde bir gerekçe ortaya koymuﬂtur.
Di¤er taraftan padiﬂahlarla ﬂeyhler aras›nda yaﬂanan bu yak›nl›k hiçbir zaman
siyasî ve idarî otoritenin tarikat ﬂeyhlerine teslim edildi¤i veya müdahaleye aç›k
b›rak›ld›¤› bir noktaya ulaﬂmam›ﬂt›r. Devlet siyaseti, idârî, mâlî ve askerî yönetim alanlar› bu iliﬂkilere kapal› tutulmuﬂ, tarikat ﬂeyhleri bu alanlarda sadece istiﬂare edilen, nasihatleri al›nan, duâs›na ve himmetine müracaat edilen mana
sultanlar› olarak görülmüﬂlerdir.
Yani Osmanl› padiﬂahlar› siyasî ve idarî alanlarda bazen devrin meﬂhûr ﬂeyhleriyle istiﬂarede bulunmuﬂ olsalar bile genellikle siyasî ve idarî karar› ald›ktan
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sonra onlar›n duâlar›n› almay›, himmetlerine müracaat› düﬂünmüﬂlerdir. Sefere ç›karken u¤ur sayarak onlar›n elinden k›l›ç kuﬂanmay› bir nevi gelenek haline getiren padiﬂahlar›n, baz› tarîkat ﬂeyhlerinin ve mürîdlerinin fiilen sefere iﬂtirâk etmelerini istemiﬂ olmalar›n› da yap›lan maddî haz›rl›klardan sonra baﬂvurulan manevî tedbir olarak telakki ettikleri söylenebilir.
Bütün bunlar yan›nda Osmanl› Padiﬂahlar›ndan büyük destek ve ilgi gören tarîkat ﬂeyhleri, onlardan gördükleri bu deste¤e mukâbil padiﬂahlar› her f›rsatta
desteklemiﬂ, devletin muhafazas› ve devam› yolunda gayret sarfetmiﬂler, -tedabir-i mülkiyeye ö¤üt ve tavsiye d›ﬂ›nda pek kar›ﬂmamakla birlikte, umûr-›
âhiretten addettikleri hususlarda kendilerinde hakk-› müdahale görüp-19 do¤ru ve hak olan› güzel bir üslubla sunmuﬂ bazen ikaz etmekten de çekinmemiﬂlerdir. Padiﬂahlar da onlar›n nüfuzlar›n› ve bütünleﬂtirici iradedeki rollerini dikkate al›p, maneviyatlar›ndan istifade yan›nda, siyasî ve idarî konularda da bazen onlarla istiﬂarede bulunmuﬂ, tavsiyelerini dikkate alm›ﬂlard›r.
Osmanl› padiﬂahlar›n›n bu tav›rlar›, yani tekke ve tarîkat mensuplar› ile aralar›nda tesis ettikleri rab›ta, imparatorlu¤un uzun târihi boyunca -bir tak›m mâhiyet farklar› oluﬂmuﬂ olmakla birlikte- de¤iﬂmeden devam etmiﬂtir. Bu zümreler,
sosyal bir huzursuzluk kayna¤› olmad›klar› ve devletin politikalar› ile uyumlu
hareket ettikleri sürece, merkezî yönetimin deste¤ini yanlar›nda bulmuﬂlard›r.
Huzursuzluk kayna¤› hâline gelmeye baﬂlad›klar› durumlarda ise, Osmanl› merkezî yönetimi her türlü müsamahay› bir tarafa b›rakarak, siyasî güç ve nüfuzlar› ne olursa olsun bu huzursuzluklara sebebiyet verdiklerine inand›klar› kimseleri ortadan kald›rmakta tereddüt etmemiﬂlerdir20. Bu ﬂartlar dâhilinde, devlet’in f›rsat buldu¤unda onlar› kontrol alt›nda tutmaya, hatta tehlikeli bir rakip
olarak görürse ortadan kald›rmaya çal›ﬂmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir21.
Osmanl›n›n tarihi kesitlerine dikkatlice bak›ld›¤›nda, tarikat ﬂeyhleri ile yönetici kesim aras›ndaki iliﬂkinin tabiat›nda yönetici kesimin duruﬂuyla alâkal› ﬂu
farkl›l›klar görülür.
1. Mesela en üst ve en mükemmel örnek olarak yönetici kimli¤i ile veli/ﬂeyh
kimli¤inin tek bir kimsede buluﬂtu¤u örnek hemen hemen yok gibidir.
2. Bunun bir derece alt›nda yönetici kimsenin bir veliye s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤u
örnekler gelir.
3. Onun da bir derece alt›nda yöneticinin veli ve âlim kimselere sayg› duydu¤u
ve kendileriyle hayati öneme haiz konularda zaman zaman istiﬂare etti¤i ve bir
veli veya âlim kendisine nasihatte bulundu¤u zaman buna karﬂ› ç›kmayan, nispeten dikkate alan yöneticiler gelir.
4. Bu sonuncunun negatifi yani veli ve âlim kimselere sayg› duymayan, onlar›n
ö¤ütlerine kulak asmayan veya bu nasihatlere karﬂ› geleni ise22 Osmanl› tarihinde hemen hemen yok gibidir.
Buraya kadar teorik çerçevesini çizmeye çal›ﬂt›¤›m›z padiﬂah-tarikat ﬂeyhi münasebetlerinin pratik yans›malar›na dair üçüncü madde belirtilen yap›da yönetici örneklere Osmanl› tarihinin geliﬂim çizgisinde bir hayli rastlar›z.
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III Murad’in Tu¤ras›

III Murad

Bu çal›ﬂmam›zda söz konusu ba¤lamda padiﬂah-tarikat ﬂeyhi münasebetlerinin
tarihsel yans›malar›na örnek olmak üzere seçti¤imiz Celvetiye tarîkat› ﬂeyhi
Azîz Mahmud Hüdâyî ile ça¤daﬂ› Halvetiye tarîkat› ﬂeyhi Abdülmecîd-i Sivâsî’nin dönemi padiﬂahlar›yla münasebetlerine de¤inece¤iz23.

A- AZÎZ MAHMUD HÜDAY‹’N‹N PAD‹ﬁAHLARLA
MÜNÂSEBETLER‹
a) III. Murad ve Hüdâyî Münasebetleri
Hüdâyî’nin çocukluk ve tahsilini ikmal devresine rastlayan Kanûni Sultan Süleyman, II. Selim dönemi hariç tutulacak olursa onun padiﬂahlarla ilk münasebetinin III. Murad’la oldu¤unu söyleyebiliriz24.
Hüdâyî’nin padiﬂahlara gönderdi¤i mektuplar›n› ihtiva eden Tezâkir-i Hüdâyî’nin muhtevas›ndan bunlar›n ço¤unun Sultan III. Murad’a gönderildi¤inin anlaﬂ›lmas› ‘Hüdâyî’nin bu padiﬂahla çok samimi bir alaka te’sis etti¤ini göstermektedir25.
III. Murad’›n Osmanl› padiﬂahlar› aras›nda vazife ve mesuliyet ﬂuurundan uzak,
zay›f iradeli, e¤lenme¤e merakl› biri oldu¤u söylenmekle birlikte ﬂiire merakl›,
tasavvuf vadisinde eser yazacak kadar bu ilme aﬂinad›r26.
III. Murad’›n zaaf ve meziyetlerini iyi teﬂhis etmiﬂ bulunan Hüdâyî, padiﬂaha
yazd›¤› bir mektupta ona dini takviye ve tecdid makam›nda oldu¤unu hat›rlatan
ﬂu ifadeleri kullanm›ﬂt›r: “Her yüzy›l›n baﬂ›nda ümmetimden bir kimse din-i ‹slam’a zaaf gelmiﬂ iken takviye ve tecdîd eder, buyurmuﬂ, hatta Ömer b. Abdulaziz yüzbaﬂ›na düﬂüp bu hizmet ile müﬂeref olmuﬂtur, demiﬂler. ‹mdi saadetlü ve
mürüvvetlü padiﬂah›m hem yüzbaﬂ›, hem binbaﬂ›d›r.”27
Yine onu müﬂfik ve mütevaz› bir ﬂekilde ikaz etmiﬂ, adalet, ﬂeriat ve sünnet çerçevesinde bulunmaya ﬂu sözleriyle teﬂvikte bulunmuﬂtur:
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“...Re’s-l mie (yüzy›l›n baﬂ›) karindir. Kemal-i adaletle tecdid-i ﬂeriat ve ihya-y›
sünne ve tervih-› ibadullah ve’l-ümme eden ashab-› mieteyn olan ahad-› ümmeti Muhammed akvas›ndan ve ekmelinden olmas›n›n esbab›na mübaﬂeret ve tamam-› riâyette kemal-i gayret ve tena’um-i himmet ve azimet zaman› gelmiﬂtir.”28.
Hüdâyî’nin tavsiyeleri bunlarla s›n›rl› kalmaz. O, gerek halk›n ihtiyaçlar› mevzuunda29 gerekse idarî say›labilecek iﬂlerde padiﬂaha ter¤ib ve teﬂvikte de bulunmuﬂtur.
Hicri 1000 tarihinde III. Murad’a yazd›¤› bir mektupta da; “Moskof’tan elçi gelmiﬂ, Terek suyu üzerinde hisarlar› vard›r. Hani ve Kazan’› vermek suretiyle muahede olunmas›na ikdam ve ibram olunmas›n›: Keban suyu üzerinde dahi bir
bina yapmak isterlermiﬂ, orada bina etmeyeler”30 tavsiyesinde bulunmaktad›r.
1001 tarihinde III. Murad’a yazd›¤› bir mektupta da : “Bu sene gaza-yi bahr haz›rl›¤› yap›p Girit ve Malta meselesinin ortadan kald›r›lmas›na ihtimam ve takayyüt gerekli oldu¤una” teﬂvikte bulunmaktad›r31.
Hüdâyî padiﬂah› Safeviler, K›z›lbaﬂlar ve Simavna kad›s›o¤lu’nun te’dibine de
teﬂvik etmiﬂ belki bu konudaki hassasiyetinden olsa gerek Ferhat Paﬂa ile beraber ‹ran seferine iﬂtirak edip Tebriz’e kadar gitmiﬂtir32.
Hüdâyî böyle hay›rlara vesile olaca¤›n› düﬂündü¤ü hususlarda padiﬂah› teﬂvik
etmenin yan›s›ra azledilen devlet me’murlar›n›n -durumlar›na göre- yerlerine
iade edilmeleri hususunda da talepte bulunmuﬂtur. Mesela Kazasker Dü¤mecizâde’nin azli ile ilgili padiﬂaha; “ ..Duâc›n›z mevlânâ ve evlânâ Dü¤mecizâde
Efendi Kazasker -zide adluh- müstakim ve mütedeyyin duâc›n›zd›r. Ortal›¤› küli ›slah etmiﬂtir. Haber-i su’ istima’ olundu, ihsan edip ibka idesiz. Seadet-i dareyninize sebeb-i azimdir. Halis muhlis duâc›n›zd›r.” diyerek yerinde ibka edilmesine tavassut etmiﬂtir33.
Yine bir mektubunda “M›s›r paﬂas›n› kald›rmak istima’ olundu. K›br›s paﬂas›
Ahmed kulunuza M›s›r’› ihsan›n›z rica olunur” demektedir34.
Padiﬂah’›n kendisine kürk hediye edecek ‘kadar muhabbetle ba¤l› bulundu¤u
Hüdâyî bu alakay› asla istismar etmedi¤i gibi ﬂahs› ad›na gâyet müsta¤ni bir tav›r tak›nm›ﬂt›r. Nitekim kendisine Pâdiﬂah taraf›ndan Ali Paﬂa Zaviyesi ﬂeyhli¤i
teklif edildi¤inde bunu reddederken Ayasofya yak›n›ndaki “Arslan Yata¤›/Arslanhane” nin yerine zaviye yap›lmas›n› istemiﬂtir: “ﬁol Büyük Ayasofya kurbunda olan arslanhane, azim binad›r. Nice nice büyük akçeler harcolunsa bu maküle bina olmaz. Amma takaddümden ‘mabed-i ›badullahi’l-kadim’ olmak ihtimali de vard›r. Alamet ve asar an› verir. Bu maküle azim bina, beytü’l-esed olmadan “beyt-i ›badullahi’l-ahad» olmak evlad›r.»35
Hüdâyî, padiﬂah›n rü’yalar›n› ta’bir etti¤i gibi kendi rü’yalar›n› da padiﬂaha yazarak onu hay›rl› hizmetlere sevketmeyi istemiﬂtir. Padiﬂah’a yazd›¤› bir rüyas›
ﬂöyledir:
“Saadetlü padiﬂah›m bugün seherice beyne’n-nevm ve’l-yakaza bir h›tab varid
oldu: 997’de düﬂman taht› fetholunur, deyü. Uyand›m, Kazvin hat›ra geldi. ‹nﬂaallah hay›rd›r.»36
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Hüdâyî’nin siyasî ve idarî konularda padiﬂaha ve idareye yönelik tavsiyelerinin
baz›lar›n›n yerine getirildi¤i baz›lar›n ise gerçekleﬂtirilemedi¤ini görüyoruz. Mesela Girit ve Malta meselesinin ortadan kald›r›lmas›na dair talebi gerçekleﬂtirilemedi¤i gibi Kazvin’e sefer yap›lmas›n›n hay›rl› olaca¤›n› padiﬂaha bildirmesine ra¤men bu sefer gerçekleﬂememiﬂtir. Yine mabed yap›lmas›n› istedi¤i Arslanhane ise ancak I. Ahmed devrinde y›k›larak yerine Sultan Ahmed Camii inﬂa
olunmuﬂtur37.
ﬁuras› bir gerçektir ki, Hüdâyî’nin üslubu, ter¤ib ve teﬂvikle s›n›rl›d›r ve asla siyasî otoritenin üzerinde de¤ildir. Siyasî ve idarî konulardaki talepleri ise sezgi
ve temennilerine dayanmakta olup, genelde halk›n maslahat› ve uhrevi mesuliyeti içermektedir.
III. Mehmed’in dokuz y›ll›k padiﬂahl›k döneminde Hüdâyî ile ilgili münasebetlerine dair kaynaklar herhangi bir bilgi aktarmamaktad›rlar. Bu dönemde Hüdâyî’nin, hankâh›n›n inﬂas›n› tamamlayarak (1003/1595) buradaki irﬂad hizmetine
baﬂlam›ﬂ bulundu¤u ve kendini hizmete teksif etti¤ini söyleyebiliriz.

b) I. Ahmed ve Hüdâyî Münasebetleri
Tarihi ve menkabevi kaynaklar Hüdâyî’nin III. Mehmed’den sonra padiﬂahl›k
taht›na oturan I. Ahmed’le samimi bir münasebet içerisinde oldu¤unu “rikab›nda piyade yürüyecek” kadar teslimiyet içinde bulundu¤unu hatta Sultan’›n kendisine intisab etti¤ini kaydetmektedirler. Menkabelere göre Hüdâyî’nin I. Ahmed ile tan›ﬂmas› ﬂu rü’ya vesilesiyle olmuﬂtur:
“I. Ahmed rüyas›nda Nemçe kral› ile güreﬂ tutup kendisinin arka üstü yere düﬂtü¤ünü” görmüﬂtü. Tabirciler rüyan›n tabirinde aciz kalm›ﬂlar ve bir vesile ile
bu rüya Hüdâyî’ye tabir ettirilmiﬂ, Hüdâyî de rüyay› “padiﬂah›n Nemçe(Avusturya) kral›na karﬂ› zafer kazanaca¤›” ﬂeklinde yorumlam›ﬂt›. Neticede rüya ger21
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çekleﬂmiﬂ ve Estergon geri al›narak Avusturyal›lara karﬂ› zafer kazan›lm›ﬂ, bu
durum padiﬂah› teshir etmiﬂtir38.
Mutasavv›flara karﬂ› derin bir sayg› besleyen, I. Ahmed’in, III. Murad zaman›ndan beri büyük bir ün kazanm›ﬂ olan Hüdâyî’ye karﬂ› ilgi ve sayg› duymamas›
imkâns›zd›r. Bu sayg›n›n bir ifadesi olarak Hüdâyî’nin;
Diller acep hayran olur
Esrâr-i zikrullâh ile
Yollar be¤im âsân olur
Âsâr-i zikrullâh ile
dörtlü¤ü ile baﬂlayan ilahisine nazire olarak:
Dil-hânesi pür nûr olur
Envâr-i zikrullâh ile
‹klim-i dil ma’mur olur
Mimâr-i zikrullâh ile
dörtlü¤ü ile baﬂlayan bir ilahi yazm›ﬂt›r39.
Evliya Çelebi I. Ahmed’in Hazret-i Muhammed’in bir taﬂ üzerinde bulunan
“Nakﬂ-› Kadem”ini Kayitbay Türbesi’nden ‹stanbul’a getirtti¤ini, Eyyüb Sultan
Camii’nden sonra Sultan Ahmed Camii’ne naklettirdi¤ini yazmakta, Abdulhak
Molla da I. Ahmed’in, bu ayak nakﬂ›n› bir tahtaya çizdirerek kadem-i ﬂerifin kenar›na;
N’ola tâc›m gibi baﬂ›mda götürsem dâim
Kadem-i resmini ol Hazret-i ﬂâh-i rusulün
Gül-i gülzâr-i nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün
k›t’as›n› kendi hatt›yla yaz›p Hüdâyî’ye hediye etti¤ini, Hüdâyî’nin de bunu dergâh›n›n duvar›na ast›rd›¤›n› nakletmektedir40.
Câminin temel atma gününde(1018/ 1609) Hüdâyî, Sivâsî ve meﬂâyihden bâz›lar› duâ etmek üzere dâvet edilmiﬂler, ulemadan ﬁeyhülislâm Mehmed Efendi
(ö.1025/1616) ve vezîr-i a’zam Kuyucu Murat Paﬂa gibi devlet erkân›, avâm, havâs pek çok kimse merâsimde haz›r bulunmuﬂlard›. ﬁeyhülislâm Mehmed Efendi (ö.1025/1616) Hüdâyî, vezîr-i a’zam Kuyucu Murat Paﬂa ilk kazmay› vurmuﬂlar ve sonra Pâdiﬂah elindeki alt›n kazma ile terleyinceye kadar temel kazm›ﬂt›r.
Bu merâsimde Hüdâyî ve Sivâsî duâ etmiﬂler, o gün Hüdâyî pazartesi günü vaizli¤ine, Sivâsî de cuma vaizli¤ine ta’yin olunmuﬂlard›. Câmi aç›ld›¤›nda(1026/1617) ilk hutbeyi Hüdâyî, ilk cuma va’z›n› da Sivâsî vermiﬂtir41.
I. Ahmed’in vefat›nda (1026/1617) gasil iﬂlemi için Hüdâyî davet olunmuﬂ; fakat
o, yaﬂl›l›¤›n› öne sürerek gidememiﬂ ve yerine halifelerinden ﬁaban Dede
(1060/l650)’yi göndermiﬂtir42.
I. Ahmed’in yerine kardeﬂi I. Mustafa geçmiﬂtir. I. Mustafa devlet iﬂleriyle meﬂgul olamayacak kadar akli muvazeneden mahrüm “meczûbü’ﬂ-ﬂekl” bir Padiﬂah
oldu¤u için padiﬂahl›¤› üç ay sürmüﬂ, bilahare hal’ edilmiﬂtir43. Kaynaklar bu
padiﬂahla Hüdâyî aras›nda herhangi bir iliﬂkiden söz etmemektedirler.
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c) II. Osman ve Hüdâyî Münasebetleri
I. Mustafa tahttan feragat ettirildikten sonra yerine I. Ahmed’ in en büyük o¤lu
II. Osman (Genç Osman) geçmiﬂtir. II. Osman’›n da babas› gibi Hüdâyî’ye büyük
bir hürmet ve sayg› ile ba¤l› oldu¤undan bahsedilir. Hatta padiﬂah›n ﬁeyhu’l-islam Es’ad Efendi(ö. 1034/1625)44’nin k›z› Akîle Han›m› nikâhlad›¤› zaman kendi yerine Hüdâyî’yi vekil tayin etti¤i nakledilir45.
II. Osman, babas›n›n ölümünde I. Mustafa’y› tahta ç›kar›p kendisini üç ay saltanat makam›ndan uzak b›rakt›¤› gerekçesiyle Halil Paﬂa’y› azletmiﬂ, o da Hüdâyî
tekkesine s›¤›nm›ﬂt›46. Durumu yakinen bilen Hüdâyî, bu davran›ﬂ›n yersiz ve
manas›z oldu¤unu keﬂfedip, padiﬂaha tavassutta bulunarak Halil Paﬂa ile aras›n›
düzeltmiﬂ, müteakiben de Halil Paﬂa, yeniden kaptan-› deryal›¤a getirilmiﬂtir47.
Bu da Hüdâyî’nin II. Osman üzerindeki etkisine ayr› bir örnek oluﬂturmaktad›r.
Fakat padiﬂah›n ﬂehid edilmesine sebebiyet verdi¤i söylenen hacca gitme iste¤i konusunda rüyas›n› yorumlay›p48 ona nasihatte bulunmuﬂsa da ikna edememiﬂtir.
Rivâyete göre, II. Osman’›n hocas› Ömer Efendi ve K›zlara¤as›, Lehistan seferinde muvaffak olunamay›nca kabahati askere hamlederek padiﬂah› hacca gitmeye
teﬂvik etmiﬂlerdi. Bu telkinler neticesinde padiﬂah, hacca gitmeye karar vererek
haz›rl›klar› baﬂlatm›ﬂt›. Padiﬂah’›n kay›npederi ﬁeyhu’l-islam Hocazâde Es’ad
Efendi (1034/1625) ile Sadrazam Dilaver Paﬂa(1031/1622) ise padiﬂah›n hacca
gitmesini istemiyorlard›. Hüdâyî de Sultan Osman’› fikrinden yaz geçirmek için
nasihat etti ise de padiﬂah› ikna edemediler. Padiﬂah›n bu kararda ›srar›n› yeniçeri ve sipahi elebaﬂ›lar kendilerine karﬂ› bir hareket gibi yorumlayarak peﬂpeﬂe
ayakland›lar. Neticede iﬂ, padiﬂah›n ﬂehid edilmesine kadar vard›r›ld›49. Bu hadise esnas›nda Dilaver Paﬂa, Hüdâyî Dergâh›’na i1tica etmiﬂti. II. Osman’a karﬂ›
ayaklanan asilerin idam›n› istedikleri kiﬂiler aras›nda yer alan Dilaver Paﬂa, önce II. Osman taraf›ndan korunmuﬂsa da daha sonra dergâhtan ç›kar›larak asilere teslim edilmiﬂtir.50
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d) IV. Murad ve Hüdâyî Münasebetleri
Genç Osman Vak’as›’nda Sultan Osman ﬂehid edildikten sonra I. Mustafa tekrar
Padiﬂah ilan edilmiﬂ ise de k›sa zaman sonra yine hal’edilerek IV. Murad Pâdiﬂah yap›lm›ﬂt›.
Bedenen ve zihnen sa¤lam ve cevval olan bu genç padiﬂaha Eyyüp Sultan’da icra edilen merasimle saltanat k›l›c›’n› devrin en muteber ﬂeyhi s›fat›yla Hz. Hüdâyî kuﬂatm›ﬂt›r51.
Bunun yan›nda IV. Murad, I. Mustafa ile II. Osman devrinde oldu¤u gibi, ç›kard›¤› bir fermanla Hüdâyî’nin do¤du¤u yer olan Koçhisar ahalisinin tekâlîfi örfiyeden mu’âf tutuldu¤una dair ilgili hükme riâyet edilmesini emretmiﬂtir52.
Yine Koçhisar ahalisinin padiﬂaha arz-› hâl gönderip daha önce buray› Celali eﬂk›yalar›n›n sald›r›s›ndan kaç›p boﬂaltt›klar›n› ancak daha sonra Hüdâyî’nin oraya halife gönderdikten sonra ma’mûr olma¤a yüz tuttu¤unu fakat eﬂk›yan›n u¤rak yeri olmas› dolay›s›yla zulüm ve sald›r›lardan korunamad›klar›n›, bunun
için köyün etraf›n›n muhafaza alt›na al›nmas›n› istemiﬂler, Padiﬂah da; bu taleplerinin bedelsiz olarak yerine getirilmesini istemiﬂtir53.
Padiﬂah›n bu fermanlardaki kay›tlarda Hüdâyî için, “kutbü’l-ârifîn, zühru’l-vâs›lîn, ›mâdü’r-râﬂidîn ve’l-mürﬂidîn” gibi tabirleri kullanm›ﬂ olmas› Hüdâyî’nin
Pâdiﬂah nezdindeki itibar› ve sayg›nl›¤›n›n devam etti¤ine bir kan›tt›r.
Azîz Mahmüd Hüdâyî bir pir-i fani olarak devrini idrak etti¤i (yaklaﬂ›k 5 y›l) IV.
Murad ile iliﬂkilerine dair bu aktard›klar›m›z d›ﬂ›nda ﬂimdilik baﬂka bir bilgiye
sahip de¤iliz.
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B- ABDÜLMECÎD-‹ S‹VÂSÎ’N‹N PAD‹ﬁAHLARLA
MÜNÂSEBETLER‹
Abdülmecîd-i Sivâsî’nin çocukluk ve tahsilini ikmal devresine rastlayan Kanüni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemi hariç tutulacak olursa onun
padiﬂahlarla ilk münasebeti III. Mehmed’le olmuﬂtur. Zira onun Sivas’tan ‹stanbul’a gidiﬂi ve Padiﬂahla karﬂ›laﬂmas› ilk defa III. Mehmed döneminde olmuﬂtur.
‹stanbul’a geldikten sonra da I. Mustafa ve II. Osman’la münâsebetlerine dâir
herhangi bir bilgiye sâhib de¤iliz.

a) III. Mehmed ve Sivâsî Münasebetleri
III. Murad’›n yerine tahta geçen o¤lu III. Mehmed’in, nazik ruhlu, halim, vakarl› ancak zay›f irâdeli ancak Osmanl› padiﬂahlar› aras›nda en çok takvâ sahibi,
peygamber’e karﬂ› çok hürmetkar, dindar bir Pâdiﬂah oldu¤u söylenir. Adlî mahlas›yla ﬂiirler yazm›ﬂt›r. Pâdiﬂah Hocas› Hoca Sa’deddin Efendi (1536-1599)’nin
ve Yeniçerilerin teﬂvikiyle 21 Haziran 1596/24 ﬁevval 1004’de E¤ri seferine ç›km›ﬂ ve Haçova Meydan muharebesini kazanm›ﬂt›r. Bu sebeple E¤ri Fâtihi olarak
an›lm›ﬂt›r54.
Daha önce de ifâde etti¤imiz gibi III. Mehmed E¤ri Seferi’ndeki hizmetinden dolay› ﬁemseddîn-i Sivâsî’nin ‹stanbul’da ikâmet etmesini istemiﬂ, o da bu teklifi
yaﬂl›l›¤›n› ve rahats›zl›¤›n› ileri sürerek kabûl etmemiﬂ Sivas’a dönmüﬂtür55. Bunun üzerine III. Mehmed, ﬁemseddîn-i Sivâsî’nin vefat›ndan sonra Abdülmecîdi Sivâsî’nin ilim ve irfân yolundaki ﬂöhreti yan›nda ﬁemseddîn-i Sivâsî’ye söz,
fiil ve davran›ﬂ îtibâriyle benzedi¤ini duymas› ve kalbinde bu sebeple ona karﬂ›
duydu¤u meyilden dolay› ‹stanbul’a dâvet etmiﬂtir56.
III. Mehmed, kendi el yaz›s›yla yazd›¤› ve Kap›c›baﬂ›’yla gönderdi¤i hatt-› hümâyünda onu ﬂu ifadelerle ‹stanbul’a davet etmektedir:
“Faziletli ve kerâmetli Abdülmecîd Efendi, merhum ‘ammin ﬁems Efendi’nin
E¤ri Seferi’nde refâkat›nden, zâhiren ve bât›nen çok menâfi’ler müﬂâhede itmiﬂizdir. Ba’de’r-rücu’ Dâru’s-Saltana’da (‹stanbul) ikâmetlerin murâd etmiﬂ idim.
Pîrli¤i özr-i kavî olma¤›n izin vermiﬂtim. Hâlâ seni kavlen ve fi’len ve vasfen,
ona müﬂâbehet-i tâmme ile müﬂabehetin oldu¤u mesmu’um olma¤›n, derunumuzdan meyl-i tâm etmiﬂizdir. Hatt-› ﬂerîfim vusûlunde, Dâru’s-Saltana’ya hicret etmen emrim olmuﬂdur. ‹hmâl olunmaya.”57. Kaynaklar›n ifâdesine göre, Sivâsî hatt-› hemâyün’ü al›r almaz derhal ‹stanbul’a hareket etmiﬂtir58.
Sivâsî’nin ‹stanbul’a davetinde iki husus dikkatimizi çekmektedir:
Bilindi¤i gibi ‹stanbul’un imparatorlu¤un merkezi oluﬂu ve Osmanl› devlet otoritesinin bütün müesseseleriyle birlikte burada temsil edilmesi, tarîkat faaliyetlerini buraya yönelten baﬂl›ca nedenler aras›ndad›r. Nitekim Sivâsî’nin ‹stanbul’a davetiyle birlikte Halvetiyye’nin o dönemde güçlü bir kolu olan ﬁemsiyye
ﬂûbesi taﬂradan merkeze taﬂ›nm›ﬂ, gerek Sivâsî gerekse Abdülehad Nûrî’nin halîfe ve muhibleri taraf›ndan ‹stanbul d›ﬂ›nda da geniﬂ bir yay›lma imkân› bulmuﬂ, netîcede Sivâsiyye ad› alt›nda müstakil bir ﬂûbe olarak an›lm›ﬂt›r. Bu ör25
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nek bize tarikatlar›n siyasî otorite deste¤iyle çevreden merkeze do¤ru yönelmelerinin sa¤lanmas›yla sosyal seyyaliyetlerinin de önünün aç›ld›¤› hakk›nda bir
fikir vermektedir.
Sivâsî’nin ‹stanbul’a davetinin gerekçelerinden birinin de; bât›l f›rkalara karﬂ›
hassas tavr› ve sünnî akîdenin gayretli bir savunucusu olmas›ndan dolay› merkezi otoritenin onun bu özelliklerinden istifâde amac›na yönelik oldu¤u düﬂünülebilir. Nitekim Sivâsî’nin ‹stanbul’a göç ettikten sonra orada taﬂk›n fikirli
zümrelerle ve özellikle Kad›zâdelilerle mücadeleleri bunu teyid etmektedir.
Sivâsî’nin ‹stanbul’a geldikten sonra Pâdiﬂah taraf›ndan Ayasofya gibi ﬂehrin en
büyük ve önemli câmilerinden birine vâiz olarak görevlendirmesi ve va’zlar›na
iﬂtirâk etmesi59 ona karﬂ› olan îtimâd›n› ve sayg›s›n› göstermesi aç›s›ndan kayda
de¤er husûstur.
Bunlar haricin de Sivâsî’nin III. Mehmed’le münasebetlerine dair ﬂimdilik daha
fazla bilgiye sahip de¤iliz.

b) I. Ahmed ve Sivâsî Münasebetleri
Abdülmecîd-i Sivâsî’nin I. Ahmed ile karﬂ›l›kl› îtîmad ve sayg› esas›na dayanan
samimî ve s›cak bir münâsebet içinde oldu¤u hatta Pâdiﬂah›n kendisine, “Pederim” diye hitab etti¤i rivâyet edilir60. Naîmâ’ya göre Sivâsî, I. Ahmed’in iradet
getirdi¤i ﬂeyhlerdendir 61. Sivâsî’nin Pâdiﬂah›n ﬂahs›na karﬂ› tavr› ise hep sevgi,
ta’zimkâr ifâde ve duâ hissiyle doludur. Nitekim onun hakk›nda: “Pâdiﬂah›m›z
ehl-i Hak’d›r. Niyeti hâlis ve murâd› hakd›r. Mercûdur ki, nûr-› Hakla derûnu
pür nûr olup, dâimâ kalb-i ﬁerîfi i’lâ-i ﬂer’le mesrûr ve a’dâs› makhûr ola”62 diye duâ ve temennide bulunurken, eserlerinde bu duygular›n› zaman zaman dile getirmekte, halka ve muhiblerine ulu’l-emr gördü¤ü padiﬂaha itâati s›k s›k telkîn etmektedir.

26

.

Pâdiﬂah›n Sivâsî’ye olan îtîmad ve kabûlünü, Hüdâyî’nin I. Ahmed’le münasebetleri bölümünde de aktard›¤›m›z gibi onu Sultan Ahmed Câmii’nin temel atma merâsiminde(1018/1609) duâ etmek üzere dâvet etmesi ve daha o günden
cuma vâizi olarak görevlendirmesinde de müﬂâhede etmek mümkündür.
Muhammed Nazmî, Sivâsî’nin türbedâr› Mustafa Dede’den nakletti¤ine göre, bir
alay günü fukarâ ve dervîﬂan, Resûlullâh’›n sanca¤› arkas›nda cehrî zikirle yürüyüp devrân yaparlarken o dönem müftü olan Çelebi Mehmed Efendi(ö.1025/1616) Sivâsî Efendi ﬁeyhü’l-meﬂâyih oldu¤u için kendisine bir dâniﬂmend gönderip; “Derviﬂler zikri gizli yaps›nlar, halk oyun ve e¤lenceyle meﬂgulken cehrî zikir münasip de¤ildir, menetsinler” diye îkaz eder. Sivâsî Efendi de
tabîatlar› gere¤i bu duruma k›z›p; “Ben zâkirleri zikrinden men edemem, gelsin
kendisi menetsin” diye sertçe cevap verirler. Buna sinirlenen Çelebi Mehmed
Efendi(ö.1025/1616) bir düzmece ile padiﬂahtan Sivâsî’nin Sivas’a gitmek istedi¤ini ve buna müsaade etmesini talep eder. Pâdiﬂah da, “Mollâm! Benim câmim
vâizsiz mi kals›n? R›zam yoktur!” diye reddederler. ﬁeyhülislâm’›n ›srar› üzerine Pâdiﬂah; “Azîz pederim Sivâsî Efendi’ye s›la-› rahm için izin verdim.” diye
bir fermanla yazarlar. ﬁeyhülislâm hatt’› al›p Sivâsî Efendi’ye gönderir. O da;
“Lütfetmiﬂler, ömürleri çok olsun” deyip hemen Sivas’a gitmiﬂtir. Daha sonra
bunun bir düzmece oldu¤u I. Ahmed’e aktar›ld›¤›nda o da yeni bir fermanla
kendisini ‹stanbul’a geri ça¤›rtm›ﬂt›r63. Sivâsî’nin bu camideki görevini sürdürmesi hususunda padiﬂah›n ›srarl› olmas› da ona olan itimad›n› göstermektedir.
Muhammed Nazmî, Padiﬂah›n Sivâsî’yi saraya s›kça davet edip, izzet ve ikramda bulundu¤unu yine vezîrler, ulemâ ve meﬂây›h›n da huzûruna var›p kendisini ziyâret ettiklerinden bahseder.64 Bu durum söz konusu dönemde Sivâsî’ye karﬂ› iltifat›n sadece Pâdiﬂah de¤il idareciler, ulemâ ve meﬂây›h taraf›ndan gösterildi¤ine iﬂaret eder.
Sivâsî, ﬁerh-i Mesnevî ve Letâifü’l-Ezhâr adl› eserlerini I. Ahmed’in emri üzere
kaleme alm›ﬂt›r. Nitekim letâifü’l-Ezhâr adl› eserinin mukaddimesinde; eserindeki bilgileri, daha önceleri zihninde tasarlam›ﬂ oldu¤unu, nihâyet Sultan I. Ahmed’in emri üzerine, önceden zihninde tasarlam›ﬂ oldu¤u bu bilgileri kaleme ald›¤›n› ifâde etmektedir65.
Mesnevî’ye ﬂerh yazma gerekçesini ise yine eserinin mukaddimesinde ﬂöyle anlatmaktad›r:
“Bu ﬂerhe baﬂlamadan önce iki kere rüyâda lütûflar› olup üçüncüde “benim kitâb›m› baﬂka kitâblara mani’ eyle” diye buyurdular. Görevimiz ve çal›ﬂmalar›m›z çok oldu¤undan kusûr etmiﬂdik. Netîcede Mevlânâ’n›n s›rr› tecellî etdi. Ve
bu ﬂerhi bir an önce yazmam gerekti¤ini bana iﬂâret etti. Zâhiren ve bât›nen
ulu’l-emr olan Sultan Ahmed Han Hazretlerine ve sultan-› mülki’l-hakîka Mevlânâ Hazretlerine ittibâ farz oldu¤undan kusûrlar›ma ra¤men ﬂerhi yazmaya baﬂlad›m.”66 bunlar Pâdiﬂah›n Sivâsî’ye ilmi aç›dan da îtibâr etti¤ine iﬂâret etti¤i gibi Sivasi’nin bu ifadelerinde padiﬂah›, Zâhiren ve bât›nen ulu’l-emr olan diye
tavsif etmesi dikkat çekicidir.
Bu münâsebetler içerisinde Muhammed Nazmî, Sivâsî’nin, Karayaz›c› ve Uzun
Bölükbaﬂ› isyânlar›n›n bast›r›lmas›nda himmet ve duâs›na mürâcaat eden Pâdiﬂaha, faydal› tavsiyelerde bulundu¤unu söylüyor67.
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Sivâsî idari meselelerde de padiﬂah›n dikkatini çekmiﬂ, döneminde ﬂahid oldu¤u yolsuzluklardan dolay› padiﬂah› uyarm›ﬂt›r. Meselâ Letâifü’l-Ezhâr adl› eserinde dönemindeki hâkimlerin usulsüzlüklerine dâir Pâdiﬂaha ﬂu îkaz ve tavsiyelerde bulunmaktad›r:
“Halk› men sâdedinde olan hükkâm ﬂerîatin hudûduna tecâvüz edip, harâmdan
kaçmay›nca, avâm-› nâsdan ﬂerîat hudûdunun dâhilinde kimse kalmaz. ﬁu hâlde bu insanlar üzerine nazîr olan halîfetullâh hazretlerine kullar›n hizmetini
bunlara ›smarlad›ktan sonra ihmâl etmeyip, onlar›n ne hâlde olduklar›n›, ﬂerîat›n emirlerini uygulay›p uygulamad›klar›n›, dîni ve ›rz-› saltanat› ve halîfetullâh hazretlerinin devletini himâye üzereler mi, yoksa evvelâ kendileri bu hudûdu çi¤neyip de avâm-› nas dahi bilkülliye bu hudutlar› çi¤neyip, âlemi fesâda
vermiﬂler midir bilmesi gerektir. Zîra kullar içinde garazs›z kimse eksik de¤ildir.
Onlardan bunu sormaya ise himmet ve fesâd› def edecek hâlis niyet gereklidir.
Yoksa haﬂir gününde sual ve azab, Resûl’u incitmekten korku vard›r.”68
Sivâsî yine ayn› eserinde, döneminde yaﬂayan ehl-i kitâb›n tav›rlar›yla alâkal›
olarak Pâdiﬂah› uyarmakta ve ﬂunlar› söylemektedir:
“‹slâm yurdunda manast›r ve kilise ihdâs etmek câiz de¤ildir. E¤er eskiden yap›lm›ﬂ iseler, y›k›ld›¤›nda öncekinden yüksek ve geniﬂ olarak yap›lmas› da câiz de¤ildir. Oysa günümüzde yeni manast›rlar ihdâs edilmiﬂtir. Yoklansa görülecektir.
Îtîmad edilir yaﬂl›lardan iﬂitilmiﬂtir ki, atan›z Sultan Muhammed Han ‹stanbul’u
fethetti¤inde bir tâne dahi Yahûdi yokmuﬂ. Buna göre ‹stanbul’da hâlen mevcûd
olan Yahûdiler ve kiliseler buras› ‹slâm yurdu olduktan sonra olmuﬂ olur. Bunlar›n çan çalmaktan, ﬂarab içmekten, domuz eti yemekten icmâ ile menolunmalar› gerekir. Di¤er taraftan ﬂu anda ‹stanbul’da f›r›nc›l›k yapan z›mmîlerin ekmek
iﬂledikleri f›r›nlar›nda at de¤irmenleri vard›r. O de¤irmenlerde domuz beslerler.
Sebebi soruldu¤unda ise, “at hastal›¤›na faydal›” diye cevap verirler. Oysa domuz
necistir ve bu hayvanlar f›r›nda bulunan un, bu¤day anbar› ve bâz› aletleri yalarlar. Dolay›s›yla bunlar›n yalad›¤› ve a¤z›n›n suyu de¤di¤i herﬂey necis olur. Kâfirler buna îtiraz etmezler ve ehl-i ‹slâm’a murdar yedirirler. Ebûssuûd Efendi
ehl-i kitâb›n bo¤azlad›¤› hayvan›n yenilmeyece¤ine dâir fetvâ vermiﬂti. Fakat onlar sonradan ihmâl edip bu fiili yapmaya devam ettiler. Bu ﬂehrin hayvan kesme
yerleri muayyendir. Pâdiﬂah›m›z taraf›ndan ferman ç›kar›l›p da mücerred hayvan kesmek için bir kaç kiﬂi tâyin olunsa, hayvan kesildikten sonra yine z›mmîler yüzseler de ehl-i ‹slâm murdar et yemek sûretiyle kalplerini kararmaktan kurtarsalar, sevâb› mahﬂer gününde mâlum olurdu. Bu ne gariptir ki, Yahûdiler kitâblar›n› tahrif etmiﬂ ve sap›tm›ﬂ kimseler oldu¤u hâlde müslümanlar›n kesti¤i
hayvanlar› yemezler. Ehl-i ‹slâm’a lây›k m›d›r ki, ihtimâm göstermeyip, bir sürü
din düﬂman›na îtîmad ederler? Bu durumdan sak›n›p, îtiraz etmek dînin müstehablar›ndand›r. Hele bütün ‹stanbul’da âlim, sâlih, küçük büyük pek çok müslüman murdar yiyince kalb nûrâniyeti rûh safâs› nas›l sa¤lan›r. Ve bu hâlle kalbin
kasvetiyle olan tâat ve duâ Dergâh-› Hakk’da nas›l makbûl olur.”69
Sivâsî, yine kendi döneminde müﬂâhede etti¤i bir di¤er aksakl›¤› ise ﬂu ifâdeleriyle dile getirmektedir:
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“Bir kere hacca giderken Payas70 ‹skelesinde, bâz› kimselerin, bir seyyidin baﬂ›ndan sar›¤›n› al›p onunla alay ettiklerini gördüm. Yine ulemây› aﬂa¤›lay›p, ehl-i
kitâb sand›klar›n› kolluyor, di¤erlerine türlü türlü eziyet edip, din düﬂmanl›¤›
yap›yorlard›. Mü’min olan kimselerin bir avuç din düﬂman› taraf›ndan aﬂa¤›lanmalar› iyiye alâmet de¤ildir.”71
‹çkinin ‹slâmda de¤er taﬂ›mad›¤› için mâl say›lamayaca¤› husûsuna iﬂâretle kendi döneminde onun mâl-› mütekavvim say›lmas›n› tenkid eden Sivâsî, bu husûsta da Pâdiﬂah› uyararak ﬂunlar› söylemiﬂtir:
“Padiﬂah-› ‹slâm’a bu konuda lây›k olan âyet ve hadîsde harâml›¤› sâbit olan
ﬂeyden hâs›l olan mâldan vazgeçip, kötülüklerin anas› olan pisli¤i ortadan kald›rmakt›r. Bu murdar ﬂey murdar olan kâfirlerin iken, ‹slâm yurduna girip, kullar›n hizmetine sarf edilmesi lây›k görülmekte ve insanlardan olan ﬂeytân tabîatl›lar taraf›ndan “hazîneye sa’yediyoruz” diye hak sûretinde gözüküp, ‹slâm Pâdiﬂah›n› gururland›rma yoluna gitmekte ve bu hareketleri hazînenin bereketini
götürmeye sebebiyet vermektedir. Kasemle söylüyorum ki, onlar›n bu tutumlar› samimî olmay›p, bu necis ﬂeyin bir akçesini dahi hazineye koymak sa’y de¤ildir. Belki tahribdir. ﬁâyet Pâdiﬂah›m›z bunu kald›r›p yerine hazîne için gaybdan
onun daha az›n› dilese hazîne bereketlenirdi. Hz. Peygamber buyurur ki: “Bir
kimse harâmdan bir kap› kapasa Allâh helâlden ona bin kap› açar.” Ve ricâ ediyoruz ki, “Ey îmân edenler! ﬁarap, kumar, dikili taﬂlar(putlar), fal ve ﬂans oklar› birer ﬂeytan iﬂi pisliktir; bunlardan uzak durun ki, kurtuluﬂa eresiniz”172 âyetine ihtirâmen ve bunun benzeri âyât ve hadîslere ta’zîmen bütün fesâdlar›n kökü olan bu kap›y› kapayas›n›z. Belki de Allâh’›n gazab›na mazhar olup, etrafta
fesâd ve mezâlimin ﬂuyu’una ve düﬂmanlar›n hücûmuna sebep, bu necisin ‹slâm beldelerinde al›n›p sat›lmas›d›r. Kald›ki bu necis olan ﬂeyin al›n›p sat›lmas›ndan hâs›l olan kazanc›n mevcûd fesâd›n def’i için harcanmas›, Allâh’›n gazab› ve fesâd›n artmas›na sebebiyet vermektedir. Bu durumun ortadan kald›r›lmas› ilâhi lâtifelere sebep olup, pek çok zahmet ve mihnet ile def olacak fesâdlar
ve zulumler Allâh’›n kudret eliyle ref’ olurdu.”73
I. Ahmed, sadrazam› Kuyucu Murad Paﬂa ile ülke içinde içki içilmesini yasaklam›ﬂ, ayk›r› hareket edenleri de ﬂiddetle cezaland›rm›ﬂt›. Bu karar›n al›nmas›nda muhtemelen Sivâsî’nin bu uyar›ar›n›n da etkili oldu¤u düﬂünülebilir.
Yine, I. Ahmed’e sundu¤u manzum ﬂikâyetnâmede, bu genç hükümdâra memleketin ahvâl ve idâresinin bozuklu¤unu ac› ve sert bir dille anlatm›ﬂ, muvaffakiyet için kendisine adâlet ve meﬂveret tavsiye etmiﬂti. Aﬂa¤›daki sat›rlar bu
manzûmeden al›nm›ﬂ beyitlerdir:
Dinle ey pâdiﬂehim nâfi’ olan sözlerimi
Habl-i Kur’ân ile sâbit kadem ol bi’l-ikrâm
Bed düâ-y› fukarâdan seni az var sakunur
Habl-i Kur’ân ile sâbit kadem ol bi’l-ikrâm
ﬁahsa mans›b m› gerek, mans›ba âdem mi gerek
Dîn ü devlete lay›k nedir ey fahr-i kirâm.
Cevr u zulmün sebebi Rûm u Arap içre bu kim
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Câhili zâlimi vâli k›larak tutdu zalâm
Biri bu câhile hiç maslahat ›smarlama kim
Geçe ashâb-› maârif önüne ola imâm
Ulemâ zeyyine girdi cühelâ at sald›
Bu dürür sâha-yi dîni bozan ey fahr-i izâm
Küfr ile mülk durub zulmile durmasa gerek
Sak›n ey ﬂâh-› cihâniyân ü cihândâr müdâm
Tiﬂe-i hikmetile mezra’a-i ma’delet
Meﬂveret tohumunu saç sula dimâ¤ ile müdâm.74
Dînde muhakkik kimselerle meﬂveretin lüzûmunu ›srârla savunan Sivâsî, bu konudaki düﬂüncelerini ﬂöyle dile getirmektedir:
“Padiﬂah hazretleri, devletinin ömrünün uzun olmas›n›, dünya ve âhiret saâdetini istiyorsa ehl-i Hak kimseleri aray›p bulmal› ve vâki hâli onlardan sormal›d›r. Çünkü garazs›z olan âlimler, sâlihler ve ârifler Allâh’›n cemâl ve kemâlinin
mir’ât›d›rlar.”75

c) IV. Murat ve Sivâsî Münasebetleri
Muhammed Nazmî, Abdülmecîd-i Sivâsî ile IV. Murat’›n münâsebetleri ba¤lam›nda ﬂu ilginç olay› naklediyor:
“Ba¤dat Fâtihi Sultan Murat oldukça sert tabiatl› ve cebbar biri idi. Sebepsiz yere Sakarya ﬂeyhini76, Rûmiyye ﬂeyhi’ni77, mevâlî ve kuzâttan pek çok kimseyi örf
ve izâfeti ile selb edip, husûsen ﬁeyhülislâm Ahî-zâde Hüseyin Efendi’yi78 ﬂehid
etmiﬂti. Sivâsî Efendi’yi de kendi ifâdelerine göre on beﬂ kere öldürme niyetiyle yan›na dâvet etmiﬂ, ancak her seferinde Allah’›n emriyle bir gazab-›
‹lâhî mâni olmuﬂ, netîcede Pâdiﬂah bu niyetinden vaz geçmiﬂtir.”79. Nazmi
Efendi padiﬂah›n Sivâsî’yi öldürme iste¤i ve gerekçesine de¤inmemekte ancak;
ﬂehid olan meﬂâyihin bu kudret ve tasarrufa kâdir olamad›klar›na80 vurgu yapmaktad›r.
Naîmâ’n›n nakline göre; “Birgün Sivâsî Efendi Kâ¤›thâne’de Mîrâhor Köﬂkü’nde bâz› mürîd ve muhibleriyle tasavvufa dâir sohbet etmekteyken, Sultan
Murâd ans›z›n sandalla gelmiﬂ ve haz›r bulunanlar›n kitâblar›n›, üzerlerinde
bulunan eﬂyâlar›n› istemiﬂti. Görevliler orda bulunan kitâblar› ve ellerinde bulunan tesbihleri toplay›p Padiﬂaha götürmüﬂlerdi. Padiﬂah getirilen kitâblardan bir cildi aç›p Yahyâ Efendi (ö.1054/1644)’nin Dîvân’›81 oldu¤unu görünce:
“Bu bizim Efendi’nin Dîvân’›d›r.” demiﬂ ve öteki kitâblar› ve getirilen eﬂyâlar›
gördükten sonra: “Kitâblar›yla seyre giden ulemâya, tesbih ve seccâde ve ridâs›yla giden dervîﬂâna, devat ve kalem ve levâz›m-› kitâbet ile giden küttâba bizim sözümüz ve bir vechile taarruzumuz yoktur, âlemlerinde olsunlar!” demiﬂtir.”82.
Nazmî, Sivâsî ile IV. Murat aras›nda iyi iliﬂkilerin devam etti¤i hatta padiﬂah›n
onun vaazlar›na kat›ld›¤›n›, bir vaaz sonras› kendisine adet üzere vak›ftan tayin
olunan kürk giydirdi¤ini daha da önemlisi padiﬂah’›n Sivâsî’ye “E¤er Padiﬂah30
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lara baﬂkas›ndan bîat mümkün olsayd› sana bîat ederdim.”dedi¤ini nakletmektedir83.
Nazmî Efendiye göre IV. Murat’a Ba¤dâd’›n ‹ranl›lardan geri al›naca¤›n› ilk defa
müjdeleyen de yine Sivâsî Efendi olmuﬂtur84. Nazmî’nin ifâdesine göre, sahîh
bir nakille anlat›ld›¤› üzere; “Sultan Murat Ba¤dat’› feth etme¤e niyet etti¤inde
Sivâsî Efendi’yi dâvet edip; “Ba¤dat’› feth etme¤e niyet etti¤imi duymuﬂsundur.
Fetih müyesser olur mu? Bize haber ver.” dedi¤inde, Sivâsî Efendi; “Evet Padiﬂah›m, “...Siz Allah’ (›n dînine, peygamberine) yard›m ederseniz, o da (düﬂman›n›za karﬂ›) size yard›m eder...”85 âyeti ile sâbittir ki, e¤er reâyâya adâlet eder
ve üzerlerinden zulmu def ve gadaba u¤rayanlardan afv, fukarâya in’âm ve ihsân ile Allah’a nusret edersen, Allah da sâdece Ba¤dat’›n fethi ile de¤il daha nice beldelerin fethiyle nusret eder.” demiﬂtir. Sultan Murat; “Ben senin müﬂâhedenden sual ediyorum. Bana müﬂâhedenden haber ver. Sivâsî Efendi de bunun üzerine “Evet Padiﬂah›m, otuz dokuz gün muhâsara edip, k›rk›nc› gün fetih
müyesser olur.” diye müﬂâhedesini belirtir. Padiﬂah; “ya vezîrlerden kimse ﬂehid olur mu?” diye sordu¤unda da; “Vezîr-i âzam’›n86 ﬂehîd olur Pâdiﬂah›m, lütfedip baﬂka sual sormay›n” demiﬂtir.”87
Yine Muhammed Nazmî’nin nakletti¤ine göre, IV. Murat bu sefere ç›karken k›l›ç kuﬂanma ve duâ için Sivâsî, Hüdâyî’nin halifelerinden ‹smâil Efendi88 ve
Kad›zâde Mehmed Efendi’yi huzûrlar›na dâvet etmiﬂ, âdet oldu¤u üzere Pâdiﬂah›n beline Hz. Ömer’in k›l›c›n› Sivâsî ba¤lam›ﬂ, Pâdiﬂah da onun s›rt›na samur kürk giydirmiﬂtir. Padiﬂah at›n üzengisine ayak bast›¤›nda “ Sivâsî Efendi
ve ‹smail Efendi duâ etsinler” diye bu iki ﬂeyhi davet etmiﬂ, ordu hareket etti¤inde Sivâsî ve ‹smâil Efendi Pâdiﬂah›n önünde yürüyerek onu u¤urlam›ﬂlard›r89.
Tarihe Kad›-zâdeliler-Sivâsîler mücadelesi olarak geçen münâkaﬂalarda devlet
erkân› ve özellikle IV. Murat oldukça siyâsî davranm›ﬂt›r. Nitekim o, iki taraf
aras›nda vukû bulan münâkaﬂalara müdâhale etmedi¤i gibi kendi icrâât›na uygun va’zlar yap›p fetvâlar veren Kad›-zâdeyi himâye etmiﬂ90, buna ra¤men Kad›zâde’ye fazla yüz vermeyip, Sivâsî’ye iltifatlarda bulunmuﬂ ve ona lâz›m gelen
hürmeti ve sayg›y› göstermekten geri durmam›ﬂt›r91.
Naîmâ, Sivâsî’nin IV. Murat’›n yan›nda büyük iltifatlara nâil oldu¤unu, defalarca konuﬂma ve sohbetlerinde bulundu¤unu, pek çok iﬂlerde Pâdiﬂah›n huzûruna vard›¤›ndan bahsetmektedir92 ki, bu durum Sivâsî’nin o dönemde Pâdiﬂah
yan›ndaki nüfûzunu göstermesi bak›m›ndan önemlidir.

Sonuç
Ça¤daﬂ olarak sekiz Pâdiﬂah Kanuni Sultan Süleyman, 926/1520 - 974/1566, II.
Selim 974/1566- 982/1574, III. Murat (982/1574-1003/1595), III. Mehmed
(1003/1595-1012/1603), I. Ahmed (1012/1603-1026/1617), I. Mustafa (Üç ay), II.
Osman (1027/1618-1031/1622) ve IV. Murat (1032/1623-1049/1640) devrini idrak ettiklerini gördü¤ümüz Hüdâyî ve Sivâsî, Osmanl› Devleti’nin yükseliﬂinin
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zirve noktas› olarak kabul edilen Kanûni Sultan Süleyman devrinde do¤muﬂ,
gittikçe artarak ana bünyeyi saran birçok içtimai problemlerin yay›ld›¤› bir devrede yaﬂam›ﬂlard›r.
Devlet-i Âliyye’deki bu so¤uma sürecini yaﬂayan her iki ﬂeyh de sahip olduklar› tasavvuf neﬂvesiyle içtimai hayat›n devaml›l›¤›n› sa¤lama ad›na bütünleﬂtirici iradede önemli rol oynam›ﬂlard›r.
Tebli¤ ve irﬂad hizmetini liyâkatle yürüten, gerek eserleri, gerekse sohbet ve nasihatleriyle tasavvufun ayd›nl›k iklimini gönül yoluyla insanlara açan bu ﬂeyhler, dönemlerinde, ilim, irfân, fazîlet ve kemâlleriyle devlet erkan›ndan padiﬂahlara, avam halktan ilmiye s›n›f›na kadar hemen her s›n›ftan insan›n hürmetine
mazhar olmuﬂ, birer mana sultan› olarak ﬂöhret bulmuﬂlard›r.
Her iki ﬂeyh de padiﬂahlar ve devlet erkân› ile kurduklar› iyi iliﬂkiler sayesinde bu manevi nüfuzlar›n› devletin birlik ve dirli¤i yönünde kullanm›ﬂ, zaman
zaman toplumsal problemlere dikkat çekmiﬂ, gündelik iliﬂkiler yan›nda siyasi
ve idari konularda da onlara uhrevi mesuliyetlerini hat›rlatmay› vazife bilmiﬂlerdir. Di¤er taraftan devlete hizmet ve sadakati benimsemiﬂ, Pâdiﬂahlar› ulü’lemr görüp onlar› yeri geldi¤inde övmekten de geri durmam›ﬂlard›r. Bu arada
müfrit davran›ﬂlar›yla toplumdaki birlik ve beraberli¤e muhalif tav›rlar sergileyen zümrelere karﬂ› da kay›ts›z kalmam›ﬂ bunun halli yönünde çaba sarfetmiﬂlerdir.
Netice olarak diyebiliriz ki, her iki ﬂeyh de tenfizî güçleri olmamas›na ra¤men
sahip olduklar› manevi nüfuzu devlet ricâline kabûl ettirip, onlar› te’sîrleri alt›na alm›ﬂ, icraatlar›n› takip etmiﬂ, ölçüsüz ve gayri meﬂrû hareketlerine ﬂâhid
olduklar›nda, çekinmeden tav›rlar›n› ortaya koyup, çözümler sunarak, yanl›ﬂ
iﬂler yap›lmas›na engel olmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Yöneticiler de onlara karﬂ› sayg›l› olmuﬂ ve kendileriyle hayati öneme haiz konularda zaman zaman istiﬂare
etmiﬂ, nasihatte bulunduklar›nda da karﬂ› ç›kmay›p, nispeten dikkate alm›ﬂlard›r.
Özetle söyleyecek olursak, her iki ﬂeyh de tarîkat faaliyetlerini yaln›zca tasavvufî anlamda insan unsuru üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ bir e¤itim program›ndan ibaret görmeyip, toplumsal problemlere e¤ilmiﬂ ve mesajlar›n› gündelik hayat› çok
yak›ndan ilgilendiren geniﬂ bir faaliyet sahas›na taﬂ›m›ﬂlard›r.
Son söz:
Her iki ﬂeyh de Sivâsî’nin ifadesiyle din, ›rz-› saltanat ve halîfetullâh hazretlerinin devletininin varl›¤›na duac›, devlet de onlar›n duâs›na ve himmetine
muhtaç olmuﬂlard›r. Himmetlerinin daim olmas› dile¤i ile...
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‹stanbul’da Corps Diplomatique ve
Azîz Mahmud Hüdâyî
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Bu tebli¤de, bugüne kadar çok say›da araﬂt›rmaya konu olan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Osmanl› Devleti’nin diplomatik meselelerine ait görüﬂleri ele al›nacakt›r. Bu çerçevede, onun XVI. yüzy›l sonu ve XVII. yüzy›l baﬂlar›nda cereyan
eden olaylar karﬂ›s›ndaki tutumu ile uluslararas› konjonktüre dair yaklaﬂ›m› ve
bunun ‹stanbul’daki corps diplomatique nezdindeki yans›malar› tebli¤in esas
konusudur.1 Bu döneme rastlayan ve 1612 y›l›nda ‹stanbul’a gelen Hollanda elçisi Cornelis Haga’n›n huzura kabûlü ile Hollanda tüccar›na kapitülasyonlar›n
verilmesindeki rolü de detayl› olarak incelenecektir.

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
Hollanda Kapitülasyonlar›ndaki Rolü
Hollanda’da ‹spanyol hakimiyetine karﬂ› 1567’den beri süregelen isyan, 1609 y›l›nda 12 Y›l Mütarekesi’nin imzalanmas› ile son bulmuﬂtu. Bu savaﬂlar s›ras›nda Hollanda gemi teknolojisini ilerletmiﬂ ve Brezilya’da, Amerika’da ve Uzakdo¤u’da çoktan koloniler kurmaya baﬂlam›ﬂt›. Fakat yine de hem hammadde temini, hem de ticaret için çok büyük bir pazar hacmi oluﬂturan Levant piyasas›na
girmeleri gerekiyordu. Bunun için de Osmanl› padiﬂah›ndan ahdnâme almalar›
ﬂartt›. Bilindi¤i üzere yabanc› bir ülke tüccar›n›n Osmanl› topraklar›nda ticaret
yapmalar›, Sultan›n onlara kapitülasyon ihsan› ile mümkündü.2 Tabii kapitülasyonlar›n sadece dost ülkelere verilen ticaret imtiyazlar› oldu¤unu ilave etmemiz
gerekiyor. Cenevizlilere 1352’de verilen ilk kapitülasyonlardan sonra Venedik,
Floransa ve Dubrovnik tüccar›na ticaret imtiyaz› verilmiﬂti. ‹lk genel kapitülasyonlar ise 1569’da Fransa’ya, ard›ndan 1583’de ‹ngiltere’ye verilmiﬂti. Hollan39
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da’n›n bu ülkelerle ticarî rekabette baﬂar› sa¤lamak için mutlaka Levant pazar›na girmesi gerekiyordu. Yine hat›rlamam›z gerekiyor ki, o s›rada bu yeni devleti henüz hiçbir devlet diplomatik olarak tan›m›ﬂ de¤ildi. Bu yüzden Osmanl› padiﬂah›ndan al›nacak kapitülasyonlar hem Hollanda tüccar›na tüm Levant pazar›n› açacak, hem de tüm Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Ortado¤u’nun en güçlü devleti taraf›ndan diplomatik tan›nma sa¤layacakt›. O devirde Levant ticareti o kadar kârl›yd› ki, XVII. as›r baﬂlar›nda Londra’da “Türkiye tüccar›” demek
milyoner olmakla eﬂanlaml›yd›.3
‹spanya ile mütarekenin imzalanmas›n›n hemen ard›ndan Staten Generaal’in
1610 y›l›nda Osmanl› devleti nezdinde yapt›¤› teﬂebbüs biraz gecikmeli de olsa
cevap buldu. ‹stanbul’dan gelen cevapla birlikte Sultandan kapitülasyonlar alma ihtimali büyük bir coﬂkuyla karﬂ›land›. Bunun üzerine Staten Generaal 15
Temmuz 1611 günü Bâb-› Ali nezdinde mukim bir elçi göndermenin faydal› olaca¤› karar›n› ald›. Bunun üzerine Cornelis Haga ‹stanbul’a elçi olarak gönderildi. Haga riyâsetindeki heyet 17 mart 1612 günü ‹stanbul’a ulaﬂt›.4
Hollanda elçilik heyetinin ‹stanbul’a geliﬂinden önce Kaptan-› Derya Halil Paﬂa
‹stanbul’daki mukim corpsdiplomatique nezdinde baz› temaslarda bulundu. Bu
s›rada ‹stanbul’da görevli olan diplomatlar, Venedik balyosu Simon Contarini,
‹ngiliz elçisi Paul Pindar ve yeni görevlendirilen Frans›z elçisi Sancy idi. Bu görüﬂmelerde Halil Paﬂa onlara United Provinces5 (Birleﬂik Vilâyetler) ile Bâb-›
Âli’nin resmî münasebetler kurmakta eskisi kadar istekli olmad›¤› intiba›n› vermiﬂti. Venedik balyosu Simon Contarini’nin raporuna göre, ‹ngiliz elçisi ile yapt›¤› istiﬂarede, Kaptan-› Derya art›k Hollanda ile ittifak kurman›n siyâseten zararl› oldu¤una inan›yordu. Dahas›, Frans›z elçisi Baron Achille De Harley
Sancy’nin geliﬂiyle, yeni müttefikler aramaktansa, eski dostlarla iliﬂkileri pekiﬂtirmeyi padiﬂaha tavsiye etme karar› alm›ﬂt›.6 Daha sonraki geliﬂmeler, Halil Paﬂa’n›n ‹stanbul’daki mukim elçileri tedirgin edip onlar›n muhalefetlerine karﬂ›
bir tedbir olarak böyle bir tav›r sergiledi¤ini gösterecektir. Cornelis Haga ise yola ç›kt›¤›ndan beri, ‹spanyollar› tedirgin etmemek için, misyonunun Osmanl›
devleti ile ittifak kurmakla alakas› olmay›p Osmanl› topraklar›nda tutulan Hollandal› esirleri kurtarmakla s›n›rl› oldu¤u haberlerini yay›yordu.
Cornelis Haga ‹stanbul’a gelir gelmez, Halil Paﬂa, deyim yerindeyse onu hemen
himayesine alm›ﬂt›r. Gerçi art›k Kaptan-› Derya de¤ildir, yerine daha sonra Sadrazaml›k da yapacak olan Damad Mehmed Paﬂa getirilmiﬂtir. Fakat Halil Paﬂa
Divan-› hümâyunda etkin bir vezir olarak kalm›ﬂt›r. Zaten 1613 sonlar›nda da
tekrar Kaptan-› Deryal›¤a geçecektir. Bu s›rada Sadrazam olan Nasuh Paﬂa ‹ran
seferine serdarl›kla gönderildi¤inden Damad Mehmed Paﬂa sadaret kaymakaml›¤›n› yürütmektedir. Halil Paﬂa, gelir gelmez Haga’ya kendi tercüman› Paul Antonio Bon’u göndererek onun aleyhine kordiplomati¤in ‹stanbul’da çevirdi¤i
entrikalardan haberdar etmiﬂtir.7
Aradan geçen süre içinde Cornelis Haga iﬂinin hiç de sand›¤› kadar kolay olmad›¤›n› anlayacakt›r. Üç gün sonra baﬂ baﬂa görüﬂtüklerinde Halil Paﬂa onu Frans›z ve Venedik elçilerinin faaliyetlerinden haberdar etmiﬂtir. Padiﬂah›n Haga’y›
huzura kabulünü ve muhtemel bir kapitülasyon ihsan›n› engellemek için 10 000
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alt›n rüﬂvet da¤›tmay› vadetmiﬂlerdir. Bu durumu aﬂmak için Halil Paﬂa destek
vermekle kalmaz, Haga’ya baz› pratik tavsiyelerde de bulunur.8 Kaptan-› Deryal›k yapan Halil Paﬂa ‹spanya tehdidine karﬂ›, yükselen Hollanda denizcili¤inin
fark›nda oldu¤undan ne pahas›na olursa olsun Hollanda ile siyasi münasebetler
kurman›n faydas›na inanmaktad›r. Bu yüzden Bâb-› Âli nezdine gönderilen bir
yabanc› elçinin uymas› gereken teamülleri ona aç›kça anlat›r.
Bâb-› Âli’ye gönderilen bir yabanc› büyükelçi padiﬂaha getirece¤i a¤›r hediyelerden baﬂka Sadrazama, Kubbe vezirlerine, Yeniçeri A¤as›na ve ﬁeyhülislama da
piﬂkeﬂ çekmek zorundad›r. Bunun karﬂ›l›¤›nda kendisi de getirdi¤i hediyelere
mümâsil bir karﬂ›lama görerek hil’atlar giyer ve talep etti¤i hususlar dikkate al›n›r.9 Getirdi¤i hediyeler dostlu¤un ve sadakatin bir simgesi say›l›rd›. Hele ilk defa gelen bir elçinin, padiﬂah›n dostlu¤unu kazanmas› için bu hususlar› daha fazla dikkate almas› beklenirdi. Durumu Haga’ya anlatan Halil Paﬂa, e¤er Sultan›n
huzuruna kabul edilmeyi istiyorsa bu hediyeleri mutlaka da¤›tmas›n› tavsiye etti. Haga ise Hollanda’dan getirdi¤i hediyelerden baﬂka bir ﬂey vermeye yetkili olmad›¤›n› söylüyordu. ‹stanbul’da mukim Frans›z, ‹ngiliz ve Venedik elçilerinin
entrikalar›n› boﬂa ç›karmak gayretiyle Halil Paﬂa Haga’ya vezirlere da¤›tmas›
için kendi kesesinden 3000 alt›n borç verdi.10
Haga, Halil Paﬂa’n›n deste¤iyle ‹stanbul’da üst düzey yetkililerle görüﬂmeye baﬂlar. 23 Mart’ta Kaymakam Damad Mehmed Paﬂa kendisini huzura al›r. Haga ertesi gün de di¤er vezirlerle görüﬂtürülür. Vezirler Haga’y› Frans›z, ‹ngiliz ve Venedik elçilerinin aleyhte propagandalar›ndan haberdar ederler. ‹lk taarruz Venedik balyosu ile Frans›z elçisinden gelir. O gün K›zlara¤as› vas›tas›yla Sultan I.
Ahmed’e ulaﬂt›rd›klar› bir arzuhalde Hollanda’ya verilmesi muhtemel kapitülas41
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yonlar›n Osmanl› devletine ne kadar zararl› olaca¤›n› savunurlar. Bir sonraki
gün Haga ﬁeyhülislam Hocazâde Mehmed11 Efendi’yi ziyaret eder. O da kendisine hüsn-i kabul gösterir. Bu Haga için müspet bir puand›r, çünkü yabanc› bir
devlete kapitülasyonlar›n verilmesinde ﬁeyhülislam’›n rolü önem arzeder.12
‹stanbul’a geliﬂinin üzerinden yaklaﬂ›k bir ay geçtikten sonra, Haga herhangi bir
diplomatik ilerlemenin olmay›ﬂ›ndan endiﬂelenmeye baﬂlar. Mamafih, ‹stanbul’da bu gibi meselelerde kendisine dan›ﬂ›lan ve sözü dinlenen ruhânî bir otorite vard›r: ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî. Halil Paﬂa, ﬁeyhin müridi oldu¤undan
bütün meselelerinde ona sorup fikrini almaktad›r. Sefere hangi gün ç›k›laca¤›nda bile onun tavsiyesiyle hareket edilmektedir.13 25 Nisan’da Halil Paﬂa, Haga’y›
al›p Üsküdar’a götürür ve dergâh›nda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin elini öptürür.
Görüﬂmede, Haga’n›n sayg›l› ve hürmetkâr tutumunu be¤enen Hüdâyî, Hollanda tüccar›na kapitülasyonlar›n verilece¤ine dair teminat verir. Üstelik di¤er elçilerin tak›nd›klar› düﬂmanca tutuma karﬂ› Haga’y› destekledi¤ini aç›kça belli
eder. Bundan sonra Haga vezir Halil Paﬂa’dan baﬂka iki ruhâni otoriteden destek al›r: ﬁeyhülislam Hocazâde Mehmed Efendi ve ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî.14
Haga ﬁeyhle görüﬂmesinin semeresini derhal al›r. ‹ki gün sonra ö¤le vakti gelen haberde, Kaymakam Mehmed Paﬂa’n›n Sultan I. Ahmed’e, Haga’yla 29 Nisan günü Üsküdar saray›nda huzura kabul etmesini tavsiye etti¤i haberini al›r.
Bu haber Haga’y› tam manas›yla ﬂoke eder. Haga’n›n Üsküdar Saray›’nda kabul
edilmesi onu States Generaal’den mektup getiren alelâde bir kurye durumuna
düﬂürecektir. Haga’n›n misyonu ise Sultan’dan Hollanda tüccar› için müsait
ﬂartlarda bir kapitülasyon almakt›r. Böylece ona cephe alan kordiplomatik büyük bir zafer kazanaca¤a benzemektedir. Bâb-› Âli’de vaziyetin bu kadar çabuk
de¤iﬂebildi¤ini görmek Haga’y› oldukça ﬂaﬂ›rt›r. Padiﬂah›n huzuruna Topkap›
Saray›’nda Galebe Divan15 protokolü ile kabul edilmeyi sa¤lamak için bir ﬂeyler
yapmak gerekiyordu. Sultan I. Ahmed hâlâ Üsküdar Saray›’ndan dönmemiﬂti.
Bir yandan Kordiplomatik onun aleyhine her türlü faaliyete devam ediyordu.
Haga art›k tam ümidini kaybetmek üzereyken vezir Halil Paﬂa, Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paﬂa, Vezir Davud Paﬂa ve Kaptan-› Derya Kara Mehmed Paﬂa’n›n
deste¤iyle Kaymakam Had›m Mehmed Paﬂa’y› 1 May›s 1612 günü Haga’y› Sultan I. Ahmed’in huzuruna ç›kartmaya ikna ettiler.16 Hollanda elçisi bu geliﬂmelerin ard›ndan huzura ç›k›p Latince olarak padiﬂaha hitabesini okudu ve hediyelerini arzetti. Sultan da Haga’n›n tavr ü vakar›n› be¤endi¤inden kendisine
hil’atler giydirildi. Nas›l Azîz Mahmud Hüdâyî Haga’n›n huzura kabulünde
anahtar rolü oynad›ysa, müsait ﬂartlarda ticaret imtiyazlar› sa¤lamak için de
ﬁeyhülislam›n f›khen muvafakat› gerekiyordu. Bu nedenle Haga 16 May›s’ta Hocazâde Mehmed Efendi’yi ziyaret etti. Çok geçmeden de kendisine Divan’dan
Hollanda kapitülasyonlar› verildi.17 Haga misyonunun kapitülasyon almakla s›n›rl› oldu¤unu düﬂünüyor ve bunu temin eder etmez de Hollanda’ya dönmeyi
planl›yordu. Fakat onun k›sa süreli¤ine geldi¤i elçili¤i 27 sene sürecek ve ancak
1638 y›l›nda Sultan IV. Murad’dan ülkesine dönme izni alabilecektir.18
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Hollanda’ya kapitülasyon verilerek Katolik ligaya karﬂ› Hristiyan dünyadan bir
dost ülke daha kazan›lm›ﬂ olunuyordu. Mamafih, geçen zaman içinde Hollanda’n›n Devlet-i Aliyye’ye ticaretten baﬂka bir faydas› olmamakla birlikte, dostlu¤un sürdürülmesi bir raporda ﬂu ibarelerle savunulmaktad›r:
‹ngiltere ve Felemenk ile dahî dostluk tutmak gerektir; dâd u sitâd ve ticaret
içün devlete elzemdir; gerçi ticaretden gayr› mezbûrân›n devlet-i hümâyuna faydalar› yokdur; ammâ adâvetde zarar edebilürler; zirâ mezbûrâñ her dâim Nemçe imparatoru ile dostlukda ve ittifak üzere bulunmalar›yla yine güçlü Frans›za
mukâbil durabildiler. Ammâ anlardan birisi heman ayr›ld›¤› gibi kalanlar› bir
ﬂeye kâdir de¤ildür; ol ecilden Nemçe’den ilerü ‹ngiltere ve Felemenk’in hat›r›n
gözetme¤e der-i Devlet-i Aliyye’ye mâkul ve nâfîdür.19
Haga ‹stanbul’a geldi¤i s›rada ‹ran harplerinin ikinci safhas› sürmekteydi. Kuyucu Murad Paﬂa ‹ran seferinde iken taraflar aras›nda bir üstünlük sa¤lanamad›¤›ndan, ertesi y›l yeni bir sefer planlarken 5 A¤ustos 1611’de vefat etti. Yerine
Nasuh Paﬂa Veziriazam ve ﬁark seferine serdar tayin edildi. ﬁah›n sulha meyletmesi ile elçiler teatisinden sonra Nasuh Paﬂa ‹ran sefaret heyeti ile ‹stanbul’a
döndü.20 Cornelis Haga’n›n ‹stanbul’a geliﬂi ve Hollanda kapitülasyonlar›n›n ihsan›, Nasuh Paﬂa’n›n yoklu¤unda gerçekleﬂti¤i için, Nasuh Paﬂa seferden döner
dönmez kapitülasyonlar›n iptalini istedi. ‹stanbul’da mevcut kordiplomatik de
Hollanda kapitülasyonlar›n›n iptali için Nasuh Paﬂa’dan meded umuyorlard›.
Halil Paﬂa, e¤er Haga bu ﬂartlar alt›nda ‹stanbul’dan ayr›lacak olursa, arkas›ndan
çevrilecek entrikalar sonucu kapitülasyonlar›n iptali ihtimaline karﬂ› Haga’n›n
bir süre daha kalmas›n› istedi. Haga Nasuh Paﬂa’y› geldi¤i gün di¤er Paﬂalarla
beraber çad›r›nda ziyaret etmiﬂti. Fakat ilerleyen günlerde Nasuh Paﬂa’n›n Hollanda tüccar›na karﬂ› ilgisizli¤i devam etti. Bu hususta Halil Paﬂa ﬂahsen imparatorlu¤un çeﬂitli yerlerindeki Beylerbeyilere mektuplar yazarak Hollanda tüccar›na her türlü kolayl›¤›n sa¤lanmas›n› rica edecektir.21 Çok geçmeden de Akdeniz’in bütün büyük limanlar›nda Hollanda konsolosluklar› aç›l›r. Bu durumda ba¤›ms›z Hollanda devletini dünyada ilk tan›yan devletin Osmanl› ‹mparatorlu¤u oldu¤unu kaydetmemiz gerekiyor.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ‹ran Elçisine Karﬂ› Tutumu
Osmanl› Devletini bu devirde uzun süre u¤raﬂt›ran meselelerden birisi de 15781590 aras›ndaki ‹ran harpleridir. 1571 ‹nebaht› felaketinden 2 y›l sonra Bâb-› Âli
Venedik’i Mukaddes ‹ttifak’dan ay›rmay› baﬂararak müstakil bar›ﬂ andlaﬂmas›
imzalad›. Ard›ndan Tunus’u ‹spanyollardan geri almay› baﬂard› (1574). Bu s›rada Hollanda’daki isyanc›lara karﬂ› durum iyiye gitmedi¤inden, iki cephede birden savaﬂ› sürdürmek istemeyen ‹spanyollar Bâb-› Âli ile mütareke imzalamak
için gizlice bir temsilcisini ‹stanbul’a göndermiﬂlerdi. II. Philip 1574’de Tunus’da çarp›ﬂ›rken yaralanan ve bir gözünü kaybedip esir düﬂen, 1576’da Ragusal› bir tüccar taraf›ndan fidye mukabili kurtar›lan Milano’lu bir ﬂövalye olan
Giovanni Margliani’yi ‹stanbul’a gönderir. Margliani, di¤er diplomatlardan adeta saklanarak gizlice hareket etmektedir. Muhakkak ki, Türklerden bar›ﬂ iste43
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III Murat’›n ‹ran elçilerini kabulunü gösteren minyatür

mek, Katolik Majeste için Hristiyan dünyaya izah edemeyece¤i bir zay›fl›k ifadesidir. Margliani ile bar›ﬂ müzakeresi yapmak, bir bak›ma Bâb-› Âli için de kendi diplomatik teamüllerinin çi¤nenmesi demektir. Osmanl› hükümeti ancak
a¤›r hediyelerle birlikte gelen büyükelçi statüsünde birini muhatap al›r.22 Halbuki o sene her iki taraf›n da acelesi vard› ve müzakerelerin ilkbahardan önce
sonuçlanmas› gerekiyordu. Nihâyet 7 ﬁubat 1578 tarihini taﬂ›yan bir belge ile,
Paﬂa Osmanl› donanmas›n›n o y›l Akdeniz’e aç›lmayaca¤› sözünü verir.23
1576’da ölen ‹ran ﬁâh› Tahmasb’›n 12 o¤lu vard›. Ölümünün hemen ard›ndan
Haydar tahta ç›kar›lm›ﬂsa da çok geçmeden II. ‹smail onun yerini ald›. Kardeﬂlerini ve ileri gelen devlet adamlar›n›n öldürten ‹smail, 1555 andlaﬂmas›ndan
beri Osmanl› devleti ile süregelen bar›ﬂ siyaseti bozdu. Do¤u’daki Kürd beylerini çeﬂitli vaadlerle kendi taraf›na çekmeye baﬂlay›nca iliﬂkiler gerginleﬂti. ‹smail’in 1,5 sene içinde ölmesi üzerine yeniden taht kavgalar› baﬂlad›. Van Beylerbeyinin kar›ﬂ›kl›ktan faydalan›lmas› do¤rultusundaki raporlar›na istinaden,
Sadrazam Sokollu Mehmed Paﬂa’n›n muhalefetine ra¤men, di¤er Osmanl› vezirleri ‹ran’a savaﬂ aç›lmas›na karar verdiler. ‹lk y›llarda aﬂiretlerin birbiriyle u¤raﬂmas›n› f›rsat bilen Osmanl› ordular› ‹ran’da kolayl›kla ilerliyorlard›. Tebriz’i
al›p Kafkasya içlerinde ilerleyen Osmanl› kuvvetleri, al›nan yerleri muhafaza
için her sene muazzam masraflarla seferleri tekrar etmek durumunda kal›yordu.
Beklenenden çok uzun süren savaﬂlar sonunda, ‹ran’la ancak 12 y›l sonra bar›ﬂ
imzalanabilmiﬂtir.24
Azîz Mahmud Hüdâyî Ferhad Paﬂa’n›n 1586 y›l›nda ikinci defa Tebriz üzerine
serdarl›¤›nda yapt›¤› sefere de kat›lm›ﬂt›r.25 Do¤uda da¤l›k arazide yap›lan seferin zorluklar› ve ‹ran’›n arzetti¤i tehlikeye yak›ndan vâk›f oldu¤u söylenebilir.
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Hele Safevî ‹ran’›n Do¤u Anadolu’daki Türkmenlerle ittifak halinde dinî bak›mdan yaratt›¤› tehlikenin fark›nda olan Hüdâyî, askerî ve diplomatik tedbirler
al›nmas›n›n ›srarla üzerinde durur. Tebriz’i ‹ran muhasaras›ndan kurtarmaya
giden Ferhad Paﬂa’n›n kazand›¤› baﬂar› üzerine Veliahd Hamza Mirza Osmanl›
devleti ile sulh yapmaya ve küçük o¤lu Haydar Mirza’y› da musâlaha hususundaki samimiyetinin delili olarak ‹stanbul’a göndermeye raz› olmuﬂtu. Ferhad Paﬂa da Çaﬂnigir Veli A¤a’y› sulh ﬂartlar›n› müzakere ve ﬂehzadeyi almak üzere Karaba¤’a göndermiﬂken, Hamza Mirza, mahbûbu Hüdaverdi’nin hançeriyle katlolundu.26 Birkaç ay sonra Abbas Mirza’n›n ‹ran taht›na cülûsu27 üzerine olaylar
farkl› bir hal ald›. Bar›ﬂa karﬂ› olan Abbas, sulh taraftar› emirleri de katledince,
musalaha yolu birkaç sene daha kapanm›ﬂ oldu.28
Mamafih, ﬁah Abbas, istedi¤i neticeyi alamay›p Osmanl› ordusunun ardarda zaferler kazan›p Gence’yi de fethi haberi üzerine sulha mani olan Mürﬂid Kulu
Han’› öldürttü. Kardeﬂinin o¤lu Haydar Mirza’y› rehin olarak ‹stanbul’a göndermeyi taahhüd eden mektuplarla bar›ﬂ imzalamay› kabul etti. Ferhad Paﬂa o sene k›ﬂlamak üzere Erzurum’a çekilmiﬂti. Haydar Mirza’n›n geldi¤ini bildirince,
k›ﬂ›n ﬂiddetine bakmadan derhal ‹stanbul’a gelmesi emredildi. Ferhad Paﬂa yan›nda ﬂehzade ve elçi Mehdi Kulu Han oldu¤u halde Ocak 1590’da ‹stanbul’a
döndü. Hoca Sadeddin Efendi’nin kaleminden ç›kan sulh ahdnâmesi 12 sene
süren harpleri sona erdirmiﬂ oldu.29
Sulh ﬂartlar› aras›nda askerî ve siyasî meselelerin yan› s›ra dinî hususlar›n da
zikredilmesi dikkat çeker. Hazret-i peygamberin ashâb› ve halifeleri hakk›nda
ﬂetmin yasaklanmas›, ‹ran Sünnîlerine karﬂ› nefret telkin edilmemesi bunlar aras›ndad›r. Azîz Mahmud Hüdâyî de Osmanl›’dan yard›m isteyen ve Sünnî olan
Gilan hakimlerinin desteklenmesine büyük önem veriyordu. Aksi takdirde ‹ran
nüfuzu alt›na düﬂecek olan Gilan halk›n›n Safevili¤i kabûle zorlanacaklar›n› bildiriyordu. Bu durumu ‹ran’la akdedilen ‹stanbul musalahas› esnas›nda Sultan II.
Murad’a yazd›¤› mektupta aç›kça görmek mümkündür. Filhakîka sulhun imzalanmas›ndan k›sa bir süre sonra ﬁah Abbas bölgeyi hakimiyeti alt›na alarak halka ﬁiî’li¤i kabul ettirmiﬂtir.30 ﬁeyh mektubunda o bölgedeki mektubu k›saca özetledikten sonra ‹ran elçisine verilecek cevap hususunda telkinlerde bulunmakta,
hatta al›nacak fetva suretinin elçiye gösterilerek Gilan’›n Osmanl› himayesinde
olmas›n›n dinî bir vecibe oldu¤unun hat›rlat›lmas›n› talep etmektedir. Kendisinin de Tebriz seferine kat›ld›¤›n› hat›rlatarak, ‹ranl›lara asla güvenilmeyece¤ini,
f›rsat bulduklar›nda derhal sulhu bozacaklar›n›n muhakkak oldu¤unu ifade edip
onlar› Firavunlara benzeterek ona göre tedbir al›nmas›n› tembihlemektedir.31
ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bizzat ‹ran seferine gidip oradaki ahvâle vâk›f
olmas›, ard›ndan ‹ran taraf›n›n bar›ﬂ istemeye mecbur kal›p ‹stanbul’a geldi¤inde padiﬂaha izlenecek diplomatik stratejiyi bir anlamda empoze etmesi dikkat
çekicidir. ‹ran elçisine verilecek ahidnâme metnini bizzat Hoca Sadeddin Efendi’nin kaleme almas›, aradaki mezhep farkl›l›¤›n›n diplomatik iliﬂkilere yans›mas› bak›m›nda önem taﬂ›r. ‹ki ruhânî otorite, tabiri câizse, ‹ran ile olan iliﬂkileri yönlendirmede son derece istekli ve etkilidir.
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Hüdâyî’nin Bat› ile Olan Meselelerdeki Hassasiyeti
1578-90 aras›ndaki ‹ran harplerinin yorgunlu¤u at›lmadan, uzun y›llar sürecek
olan Avusturya harplerinin içine düﬂülmüﬂtür. Osmanl› ordular›, beklemedi¤i
bu harpler karﬂ›s›nda bütün devlet mekanizmas›n›n düzenini kaybetmiﬂ, üstelik Anadolu’nun asayiﬂi bozulmuﬂ ve Celali eﬂk›yas› hakim olmuﬂtu. Azîz Mahmud Hüdâyî durumun vahametinin fark›nda oldu¤undan hem artan Lehistan
tehlikesine, hem de Rusya’n›n güçlenmesine karﬂ› devaml› olarak devlet ricalini ikaz etmiﬂtir. Artan bat› tehlikesine karﬂ› bilhassa donanman›n güçlendirilmesi Hüdâyî’nin önem verdi¤i hususlardand›r. ﬁark seferleriyle devletin çok
fazla meﬂgul olmas›ndan dolay› bat›n›n ihmal edildi¤ini mektuplar›nda sürekli
belirtir. Ayr›ca Malta ﬂövalyelerinin hacca giden gemileri vurmas› ve hac yollar›n›n güvenli¤ine halel gelmesi Hüdâyî’nin önem verdi¤i hususlar aras›ndad›r.
Diplomatik meselelerdeki Azîz Mahmud Hüdâyî unsuru, bu dönem için Hoca
Sadeddin Efendi ile birlikte ele al›nmal› ve onlar›n hem padiﬂah, hem de devlet
ricali nezdindeki nüfûzlar› gözard› edilmemelidir.

Ek: 1) Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
Sultan III. Murad’a Mektubu32
Tezkîre-i Azîz -kuddise s›rruhûSa’âdetlü ve mürüvvetlü padiﬂah›m, zenâdika ve K›z›lbaﬂ, her dâim gitmeye
baﬂlar›ndan taﬂ. Gilânî, Sünnîler iken bizim reâyâm›zd›r ve nev-gîrimizdir deyu mukaddemâ oldu¤u gibi ve ettiklerin etmek isterler imiﬂ. Gilan’›n K›z›lbaﬂ
için tabî olmas›, Benî ‹srâil’in ferâineye tâbî ve reâyâ olmas› gibidir. Ol zenâdika kuvveti ve kudreti ve kesreti zaman›nda haber verirler idi. Benî ‹srâil gibi
Sultan Murad cemî’-i murad›na ergöre, Rabbü’l-ibâd Musa’s› Harun. Ferhâd ile
zenâdika-i K›z›lbaﬂ ferâinesin kâm ü kal’ etdikden sonra kullar›n›z Gilânî, Benî
‹srâilî bak›yye kalan k›btî çingenine reâyâ olmak ve anun eli alt›nda zebûn ve
zaîf olmak revâ de¤ildir. Allah tebâreke ve te’âlâya ve rasûl-i ekrem sallallâhu
aleyhi ve selem ve sâir resûle hoﬂ gelmez. Sizler a’lâms›n›z ve efhemsiniz. Ve
hâlâ Gilan sizlere gelüb böyle istimdâd ve istigâse etdiklerine esgâ buyurub ve
kabûl edüb riâyet ve nazar-i inâyet olmak gerekdür. Ve e¤er K›z›lbaﬂ bak›yyesi
k›btîleri, “biz sizün ile musâlaha etdük, siz aradan ç›kun, biz anlar ile ne edersek ederüz” derler ise, siz cevab verinüz; zira sizler padiﬂah-i ‹slams›n›z; melce’i âmm ü hass ve cümle-i âlemsiniz, Harameyn padiﬂah›s›n›z; Gilan Benî ‹srâilî
Müslümanlard›r. Sizler sa’âdetimizden ferâine k›btîsi bak›yyesi çingeninden ve
onlar›n a¤lâl ve çingeninden halâs için s›¤›nagele ve istimdâd ve isti¤âse ve himâye laz›m.
K›z›lbaﬂ çingenine ﬂöyle cevâb verilsin ki -ve fetvâ-y› ﬂerîf de oluna- bu makûlelerde biz anlara istigâse ve iânet laz›m m›d›r ve etmek isek vebâl-i azîm olur
mu? deyu fetvâ vereler. Ve fetvây› anlara gösterüb, iﬂte Gilan halk› Sünnîlerdir;
sizler z›nd›klar ve k›btîlersiz; evvel anlara taslîtiniz zarûrî idi ve ﬁer’î de¤ildi.
ﬁimdi zarûret ref’ olundu. Ol Sünnîlere zulm ü ta’addî ve tazyîk etmek istersiz
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ve anlar bizden isterler ise muktezâ-y› ﬁer’-i ﬂerîf üzere biz anlara iânet ve igâset ederiz. Etmeme¤e kâdir de¤iliz. ‹mdî sizlere lâz›m olan oldur ki, çün ki bizler mutîyiz dersiniz, bize itâatiniz s›dk›na alâmet ol Sünnîleri rencîde etmemek.
Anlar da tav’an bize geldi, teslîme ve itaat etdiler. Hamle mutedil ve muntazamü’l-hâl olal›m, r›zâ-y› Hakk üzerine meﬂgûl ve mukayyed olal›m deyu cevâb
verirlerse anlar da muzdarr olub ol Sünnîleri rencîde etmezler. Cümle Gilan halk› reâyân›z olub hâlisen ve sâd›kan duâc›lar›n›z olur. Ve K›z›lbaﬂ da zebûn olub
sizlere münkâd ve mutî’ olurlar.
Ve sa’âdetlü padiﬂah›m, domuzun kuyru¤unu kesmek ile koyun olmaz. K›z›lbaﬂ
zenâd›kas› Müslüman olmaz. Adâvet-i kadîme gulûbundan gitmez. F›rsat esîrleridir. Sizler ile sulhlar› zarûrîdir.zarûret ref’ olunsa Allâhü te’âlâ h›fz u himâyet
eyleye, gine tu¤yâñlar› mukarrerdir. Sizler ile sulh edüb bu cânibi seddedüb ve
öte câñibde olan Sünnîlere birer birer mübâﬂerete edüb tedrîc ile kudret ve kuvvetlenüb ba’dehû Berriyye’de muânede ve muârazas› olmak ihtimali aslâ ve
kat’â ref’ olunmaz. ‹mdî Gilan halk› kullar›n›za merhamet ve riâyet ve himâyet
ve muvâfakat edüb anlar› da taht-i tasarrufunuza al›n. Feth-i cedîddir ve kol ve
kanatt›r. Dâim K›z›lbaﬂ ferâinesi k›btîsi çingeneleri gibi ve çingenelerden hilâf›n
bulmayub ifsâd ü izlâlden ârî olub ilâ yevmi’l-k›yâm ümmet-i Muhammet ve
ibâdullah› h›fz u h›râset ve savn u s›yânet ve himâyet etmiﬂ olursunuz.
Padiﬂah›m ma’zûr buyuras›z, gerçi edeb de¤ildir, sizler sa’âdetimiz a’lemsiniz;
bu duâc›n›z da Rumelinde iken ve bunda geldikden sonra fakr ile ziyâde mukayyed olub çok belâ çekmiﬂizdir. Hattâ Adil Giray Han K›z›lbaﬂ’a tutsak oldu¤unda ve ﬂehîd etdiklerinde ben duâc›n›z kemâl-i takayyüdümden ve teveccühümüzden ol ink›sâr eseriyle münkesir olub baba da mevt mertebesinde marîz
olub göçle ref’ etdük. Ferhad kulunuz Tebriz’e girdi¤i vakt bilece bulunduk idi.
Dahî gayr›lar›nda nice haller olmuﬂdur, bu kadar olmuﬂ iken ihmâl olunmaya.
Ve’s-selâmü ale’d-devâm.

Ek 2) Üsküdar Saray›
Bilindi¤i üzere padiﬂahlar›n bugünkü Topkap› Saray›’ndan baﬂka ‹stanbul’da üç
saraylar› daha vard›. Birincisi Fatih’in ‹stanbul’u fethinden sonra ilk olarak yapt›rd›¤› ve Eski Saray olarak bilinen saray›d›r. Daha sonra çok fazla ahali içinde
kald›¤› ve güvenli¤i de yetersiz oldu¤u için bugünkü Topkap› Saray›’n› yapt›rtm›ﬂ ve hükümet merkezini oraya taﬂ›m›ﬂt›r. ‹lk saray›n ad› Eski Saray olarak kalm›ﬂt›. Ölen yahut tahttan indirilen padiﬂahlar›n haremi buraya nakledilirdi. Di¤er bir saray Beﬂiktaﬂ Saray›’d›r. Bilhassa yaz aylar›nda havas› mutedil ve rutubeti az olur diye padiﬂahlar Beﬂiktaﬂ Saray›’na taﬂ›n›r ve yaz› orada geçirirlerdi.
Sultan Abdülmecid zaman›nda hayli eskiyen ve zaten basit ve küçük olan bu saray y›kt›r›l›p önü de Bo¤az’a do¤ru biraz doldurularak ﬂimdiki Dolmabahçe Saray› inﬂa edilmiﬂtir. Bu s›rada art›k yazl›k saray olmaktan ç›k›p padiﬂahlar›n sürekli oturduklar› devlet merkezi haline gelmiﬂtir.
Padiﬂahlar›n yaz› geçirmek için kulland›klar› di¤er bir mekan ise Üsküdar Saray›’d›r. Bilhassa do¤uya sefere giden orduyu seyretmek ve haz›rl›klar› yerinde
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görmek için kullan›lan Üsküdar Saray› ilk olarak I. Ahmed zaman›nda yapt›r›lm›ﬂt›r. Bu saray oldukça basit say›labilecek bir yap›yd›. IV. Murad Revan seferinden döndükten sonra burada ilave bir köﬂk yapt›rm›ﬂt›r. Padiﬂahlar di¤er saraylar gibi buraya da yaz mevsimlerinde gelirlerdi. Fakat kaynaklar XVIII. yüzy›ldan itibaren, Kavak saray› olarak bilinen Üsküdar saray›n›n terk edilmeye
yüz tuttu¤unu ifade ediyorlar. Saraydan bugün sadece otobüs terminali ve mevcut arabal› vapur iskelesinin bulundu¤u bölgeye ad›n› veren ve saray›n harem
k›sm›ndan mülhem Harem ad› kalm›ﬂt›r.
Seyahatnamelerde ve ‹stanbul tarihini yazan gayr-i Müslimlerin eserlerinde buradaki saraya ait baz› kay›tlar vard›r.33 Kavaksaray›’n›n baz› gravürleri de günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r.34 Saray›n y›k›l›p k›ﬂla yap›lmas›na dair önemli bir kayda da bir süre önce yay›nlanan bir günlükte rastlanmaktad›r. Buna göre art›k harab olmaya yüz tutan Kavak saray›n› y›kt›r›p, 23 Temmuz 1800 tarihinde III. Selim Nizâm-› Cedid askerlerine k›ﬂla olmak üzere inﬂaata baﬂlatm›ﬂt›r. Fakat bu
ahﬂap k›ﬂla II. Mahmud’un tahta cülusu günü Yeniçeriler taraf›ndan yak›ld›¤›ndan arsas› uzun zaman arsas› boﬂ kalm›ﬂ ve çok sonralar› yerine bugünkü Selimiye K›ﬂlas› inﬂa ettirilmiﬂtir. Üsküdar Saray›’n›n y›kt›r›lmas› tarihlerde ﬂöyle
geçer:

Tarih-i K›ﬂla-y› Cedîd der-Üsküdar
Harem ‹skelesi’nde Sultan Murad’›n saray›n› Nizâm-› Cedîd k›ﬂlas› olmak içün
irâde-i aliye-i ﬂâhâne-i Selimî vâki olub, saray-› mezbûr hedm olunub arsas› üzerinde müceddeden bina olunacak Nizâm-› Cedîd-in k›ﬂlas›n›n temellerine ibtidâen bed’ olundu¤u iﬂbu cerideye kayd ﬂûd. Fî gurre-i Rebiülevvel sene 1215/23
Temmuz 1800.35
K›ﬂla-y› mezbûru Sultan Mahmud’un tahta cülûsu günü Yeniçeri taraf›ndan ihrâk-› binnâr edüb ve civâr›nda olan dekâkîn ve hâneler cümlesi muhterik olub,
bir sene hâlî ve muattal kalub badehû n›sf› âhara bey’ olunub arsas› muattal kald›¤› iﬂbu cerideye kayd ﬂûd. Sene 1223 / 1809.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ve
Döneminin Siyasal Ortam›na Etkisi
N E C M E T T ‹ N

K E M A L

Araﬂt›rmac› - Yazar

Hüdâyî 948’de (1541) ﬁereflikoçhisar’da do¤du. Çocuklu¤unu geçirdi¤i Sivrihisar’da ilk tahsiline baﬂlad›. Daha sonra ‹stanbul’a giderek Küçükayasofya Medresesi’ne girdi. Medrese tahsilini tamamlad›ktan sonra Hocas› Nâz›r-zade Ramazan Efendi’nin muîdi (asistan›) oldu. Talebelik ve muidlik y›llar›nda bir yandan
da Halvetiyle tarikat›na mensup Küçükayasofya Camii ﬁeyhi Nureddinzâde
Muslihuddin Efendi’nin sohbetlerine devam etti. Hocas› Nâz›rzade Edirne Selimiye Medresesi’ne müderris, M›s›r ve ﬁam’a kad› tayin edildi¤i y›llarda Hüdâyî’yi yan›ndan ay›rmad›. Hüdâyî M›s›r’da hocas›yla beraber bulundu¤u s›rada
Halvetiye tarikat›n›n Demirtaﬂiye kolundan Kerimüddin el-Halvetî’den usuli-i
esmâ terbiyesi gördü. 1573’te M›s›r’dan dönüﬂünde Bursa Ferhadiye Medresesi’ne müderris ve Cami-i Atik Mahkemesi’ne nâib tayin edildi. Hocas› Naz›rzade ise Bursa mevleviyetine getirildi. Bursa’ya geliﬂinin üçüncü y›l›nda hocas›
vefat etti. Talebelik ve muidlik y›llar›ndan beri tasavvuf çevresiyle yak›n temas› bulunan Hüdâyî hocas›n›n ölümünün, üzerinde b›rakt›¤› derin tesir sebebiyle resmi görevlerinden ayr›larak daha önce vaaz ve sohbetlerine kat›ld›¤› Muhyiddin Üftâde’ye intisap etti. Üç y›l gibi k›sa bir zamanda seyr ü sülûkünü tamamlad›. ﬁeyh Üftade kendisini memleketi Sivrihisar’a halife tayin etti. Burada
ancak alt› ay kadar kalabilen Hüdâyî, ﬂeyhi Üftade’yi ziyaret etmek için tekrar
Bursa’ya döndü. Fakat bu arada ﬂeyhi vefat edince Rumeli’ye gitti. Trakya ve
Balkanlar’da bir süre kald›ktan sonra ‹stanbul’a geldi. ﬁeyhülislam Hoca Sadedin Efendi’nin delaletiyle tayin edildi¤i Küçükayasofya Camii Tekkesi’nde sekiz
y›l ﬂeyhlik makam›nda bulundu. Bir yandan da Fatih Camii’de vaizlik yapt›, tefsir ve hadis okuttu. Daha sonra Üsküdar’da Hüdâyî Dergâh›’n›n bulundu¤u yeri
1589 y›l›nda sat›n ald›. Dergâh›n›n inﬂaat›yla daha yak›ndan ilgilenmek için ika51
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metgâh›n› Rumi Mehmet Paﬂa Camii civar›na nakletti. 1595’te dergâh›n inﬂaat›
tamamland›, 1599 y›l›nda Fatih Camii vaizli¤ini b›rakarak Üsküdar Mihrimah
Sultan (‹skele) Camii’nde Perﬂembe günlerinde vaaz etmeye baﬂlad›. Sultan Ahmed Camii’nin aç›l›ﬂ›nda (1616) ilk hutbeyi Azîz Mahmud Hüdâyî okudu ve her
ay›n ilk Pazartesi günü vaaz etmeyi kabul etti1.
Yaﬂad›¤› dönemde devrinin ulema ve meﬂay›h› aras›nda mümtaz yeri olan Azîz
Mahmud Hüdâyî, ayn› zamanda devlet adamlar› ve padiﬂahlarla s›k› bir diyalog
tesis etmiﬂtir. Bu tesis edilen diyalog ve samimiyet pekiﬂerek padiﬂahlarla karﬂ›l›kl› mektuplaﬂma safhas›na kadar varm›ﬂt›r2.
Çal›ﬂmam›zda bu mektuplar›n, dönemine Azîz Mahmud Hüdâyî’nin çeﬂitli yönleriyle etkisini belgeleyen en önemli kaynaklardan biri olmas› sebebiyle; Mustafa Salim Güven beyin 1992’de yapm›ﬂ oldu¤u “Çeﬂitli Yönleriyle Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin Mektuplar›” adl› çal›ﬂmas› bizim de temel referans›m›z olmuﬂtur.
Azîz Mahmud Hüdâyî 1543-1628 tarihler aras› yaﬂam›ﬂ ve bir asra yaklaﬂan ömründe 8 padiﬂah›n devrini idrak etmiﬂtir. Bu padiﬂahlar ﬂunlard›r: Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet, I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV. Murad.
Azîz Mahmud Hüdâyî gerek toplumun gerekse padiﬂahlar›n zaaf ve meziyetlerini gâyet iyi teﬂhis etmiﬂ, her vesile ile zaaflar›n adalet, sünnet ve ﬂeriat çerçevesinde giderilmesini istemiﬂtir. Bu, Hüdâyî’nin III. Murad’la I. Ahmed’den baﬂka III. Mehmet’e ve II. Osman’a mektup yazd›¤› mektuplar ve tarihi olaylarla
mukayese edilince anlaﬂ›lmaktad›r.3
Hüdâyî, sünnî ve mütteﬂerrî bir tasavvuf anlay›ﬂ›na sahiptir. Mektuplar› ve di¤er eserleri bunu teyit etmektedir. Türkçe mektuplar›nda s›k s›k padiﬂaha nasihatte bulunmuﬂ; toplumdaki aksakl›klar› bildirmiﬂtir. Tarihî ve tasavvufî konulara da yer verilmiﬂtir.
Hüdâyî, bu mektuplar›nda daha önce yaﬂanan tarihi olaylar› tahlil edip zaman›n›n harp ve di¤er sosyal olaylar›yla mukayese etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.4
Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Osmanl›’n›n Siyasi Ve Toplumsal Durumu
Hüdâyî’nin yaﬂad›¤› dönem tarihe Türk asr› olarak geçen 15. asr› takiben ve
Türklerin bütün tarih boyunca yaﬂad›klar› ikinci en iyi as›r olan 16. as›rd›r. III.
Murad’›n saltanat›n›n sonuna do¤ru, Osmanl› devletinin Asya, Avrupa ve Afrika’da olmak üzere toplam toprak bütünlü¤ü 19.902.191 km’ye ulaﬂm›ﬂt›r.5
Kanuni döneminde her alanda alt›n ça¤›n› yaﬂayan Osmanl› Devleti ticari sahada Yasef Nissi (1588) gibi Yahudi tüccarlar›na imtiyaz tan›yarak ilk yaralar› alm›ﬂt›r.6
Kanuni’den sonra tahta geçen ve padiﬂahlar›n sefere ç›kmamas› gibi kötü bir âdeti getiren II. Selim zaman›nda her sahada babas›n›n b›rakt›¤› de¤erli insanlar›n
gayretiyle Akdeniz’de stratejik önemi olan K›br›s feth edilmiﬂtir. Mimaride Mimar Sinan (1551) edebiyat ve ﬂiirde Bâki (1600) ve Fuzûlî, hüsn-i hatta Karahisarî (1556) devlet iﬂlerinde de Sokullu Mehmet Paﬂa (1579), Sinan Paﬂa (1596), Piyale Paﬂa (1593) ve K›l›ç Ali Paﬂa (1587) en önemli devrelerini yaﬂ›yorlard›.
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III. Murat (1574-99) disiplinsiz bir yönetim göstermiﬂ, onun döneminde Sokullu gibi büyük bir devlet adam› suikasta kurban gitmiﬂ, bu suikast ‹ran’la olan savaﬂ›n lüzumsuz yere uzamas›na sebep olmuﬂtur. ‹sraf ve lüksün neticesi mali
krizler baﬂ göstermiﬂtir. Bu sebeple yeniçerilere verilen maaﬂta azalma olmuﬂ,
yeniçeriler ilk defa ayaklanarak padiﬂahtan kelle istemiﬂtir. Maliye Bakan› Mehmet Efendi hayat›n› bu hadisede kaybetmiﬂtir. Devletin siyasî, askerî ve malî yap›s›nda bozulmalar baﬂ göstermiﬂtir.7
Hüdâyî böyle bir dönemde padiﬂahlarla irtibat kurmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Onun padiﬂahlarla samimiyet kurma arzusunun temelinde toplumdaki aksakl›klar›n giderilmesi için nasihatte bulunma arzusu yatmaktad›r.8
III. Mehmet döneminde de d›ﬂar›da savaﬂlar devam etmiﬂ, içeride de Celalî isyanlar› baﬂlam›ﬂt›r.
I. Ahmed, III. Mehmet’ten sonra tahta geçmiﬂ, bar›ﬂ yoluyla d›ﬂ problemleri merkezî otoriteyi kuvvetlendirerek de iç problemleri yüzeysel olarak hallederek daha çok ‹stanbul’un imar› ile u¤raﬂm›ﬂt›r. Sultan Ahmed Camii’ni yapt›rarak Osmanl› mimarisinin zarif bir ﬂaheserini sonraki nesillere arma¤an etmiﬂtir. Caminin temel atma merasiminde ﬁeyhu’l-islam Mehmet Efendi, Azîz Mahmud Hüdâyî askeriyeden Kuyucu Murat Paﬂa beraber ilk kazmalar› vurmuﬂlard›r. Medrese, tekke, k›ﬂla üçlüsünün Osmanl› medeniyetindeki tesiri bak›m›ndan bu
olay önemlidir.9
Padiﬂah I. Ahmed Hüdâyî’ye son derece samimi ba¤larla ba¤l›d›r. Bu ba¤l›l›¤›
onu, devlet iﬂlerinde Hüdâyî ile istiﬂare etmeye bile götürmüﬂtür. Padiﬂah Akdeniz’den korsanlar› uzaklaﬂt›r›l›p hac ve ticaret yolunu güvenli hale getirmeyi düﬂünüyordu. Bunun için Hüdâyî’nin müridi olan Kaptan-› Derya Halil Paﬂa gö53
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revlendirilmiﬂtir. Ayr›ca padiﬂah Hüdâyî’nin görüﬂünü sormuﬂ, Hüdâyî de korsanlar›n sakland›¤› yerin Malta ve Girit Adalar› oldu¤unu belirterek problemin
kökten halledilmesini istemiﬂtir.10
Hüdâyî’ye olan ba¤l›l›¤› ve sayg›s›, Hüdâyî’yi görünce at›ndan inip yerine onu
bindirerek kendisi rikâb›nda piyade yürüyecek kadar padiﬂah› teslimiyete götürmüﬂtür.11
Sultan Ahmed’in yerine kardeﬂi I. Mustafa geçti. Ancak aklî dengesinin özürlü
olmas› nedeniyle üç ay sonra hal edildi. Yerine zeki ve iyi tahsil görmüﬂ olan II.
Osman geçti. (1618-1622).
Genç Osman yeniçeri oca¤›n›n ›slah›yla devlette köklü bir reform yapmak istemiﬂse de bundan haberdar olan yeniçeriler yine isyan ederek II. Osman’› katlettiler. Bu olay asker oca¤›n›n iyice bozuldu¤unu bize göstermektedir.
II. Osman’›n katlinden sonra I. Mustafa tahta tekrar geçti ise de k›sa bir süre sonra II. Osman’›n kardeﬂi IV. Murat padiﬂah oldu.12
IV. Murat tahta geçti¤inde Celâlî isyanlar›yla Anadolu iyice kar›ﬂm›ﬂ, ‹ran Ba¤dat’› alm›ﬂt›. IV. Murat kardeﬂinin baﬂ›na gelenleri iyi tahlil ederek devlet iﬂlerinde tecrübe kazanm›ﬂt› ve Ba¤dat’› da alarak baﬂar›l› olmuﬂtur. Sosyal anlamda çal›ﬂmalar›yla ülke içinde de huzuru ve asayiﬂi sa¤lamak için çeﬂitli ilkeler
koymuﬂtur.13
Osmanl›larda saltanat k›l›c›n› tahta ç›karken en muteber ﬂeyh kuﬂat›rd›. IV. Murat’a da k›l›c›n› Eyüp Sultan’da Hüdâyî kuﬂatm›ﬂt›r. Bu durum Bat›’da krallara
kilise taraf›ndan taç giydirilme olay› olarak tezahür etmiﬂtir. Böylece padiﬂah
manevi otoriteyi de yan›na alm›ﬂ oluyordu. Bursa’da Emir Sultan II. Murat’a,
Eyüp’te de Akﬂemseddin Fatih’e ayn› ﬂekilde k›l›ç kuﬂatm›ﬂt›r.14
Azîz Mahmut Hüdâyî, IV. Murat’›n saltanat› s›ras›nda vefat etmiﬂtir. Görüldü¤ü
gibi Hüdâyî, saadetin felakete dönüﬂtü¤ü bir devrede yaﬂam›ﬂt›r. Devlet-i Aliyye’nin baﬂ›na gelen menfî durumlar› manevi rüzgâr›yla ortadan kald›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Padiﬂahtan devlet adamlar›na, esnaftan normal halka kadar her s›n›ftan insana kuca¤›n› açm›ﬂ, nasihat ve tavsiyeleri ile onlar›n yolunu ayd›nlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Dînî kurallar›n icras› ve sünnetin ihyas› için hizmetini liyakatle
yürütmüﬂtür.15

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Önemli Siyasi Meseleler
Azîz Mahmut Hüdâyî’nin mektuplar›ndan anlaﬂ›ld›¤›na göre, onun önem verdi¤i tarihi olaylar ﬂunlard›r:
1. ‹ran meselesi
2. Bat›’daki devletlerle ilgili meseleler
3. Balkanlar’daki ilhad hareketleri
4. Celalî isyanlar›
5. Akdeniz hac ve ticaret yolunun güvenli¤inin sa¤lanmas›
6. Mektuplarda geçen harpler ve feth edilen yerlerin ismi
7. Anlaﬂmalar
8. Sosyal olaylar
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Hüdâyî geniﬂ tarihî ve co¤rafî bilgisiyle padiﬂaha yazd›¤› mektuplarda bir nevi
müsteﬂarl›k görevi yap›yordu. Özellikle onun ‹ran’dan gelen ﬁiîlik tehlikesine
ve zulmüne karﬂ› ald›¤› kesin tutum ve Balkanlar’daki ilhâd (dinsizlik) hareketlerine engel olmak çabas› bunu ortaya koymaktad›r16

1. ‹ran meselesi:
Azîz Mahmut Hüdâyî ﬁiîlik hareketine ve bu düﬂüncenin yay›lmas›na aﬂ›r› derecede karﬂ›yd›. Azîz Mahmut Hüdâyî’nin o günkü ﬁiîlere ve onlar›n temsilcisi
durumunda olan ‹ran Safevî Devleti’ne karﬂ› olmas› Safevîlerin Kafkasya, Güney
Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan ve Gîylân’da yapt›klar› zulümlerdir. Buralar genellikle Sünnî müslümanlar›n yaﬂad›klar› yerlerdir. ﬁiîler gerek devlet politikas›, gerekse ferdî düﬂünce olarak yay›lmac› politika izliyorlard›. Bunu da bask› ve
zulümle yap›yorlard›.17
Hüdâyî mektuplar›nda bu durumu ve Safeviler’in zulmünü s›k s›k dile getirir.
Bunlardan birisi Gîylan ile ilgilidir. Kendilerine ‹ranl›lar’›n zulmetti¤ini belirtip
padiﬂahtan yard›m talep eden Gîlan halk›n›n durumundan haberdar olan Hüdâyî III. Murat’a bir mektup göndererek bu halka yard›m edilmesini ve ‹ran’›n ihtar edilmesini isteyip Gîylan’a yard›m etmenin ‹ran’› Osmanl› devletine mutî k›laca¤›n› ve bu halk›n Osmanl› reayas› olaca¤›n› bildiriyor.(18) Daha sonra ‹ran
cephesine ordu gönderen Osmanl›, Ferhat Paﬂa komutas›nda Tebriz’i kuﬂatarak
al›r, Hüdâyî de bizzat bu seferde bulunmuﬂtur. Daha sonra da ‹ran’la 1590 y›l›nda ‹stanbul Muâhedesi imzaland›. ‹ran ilk kez Osmanl›n›n kendisinden üstün
oldu¤unu kabul ediyor, Hüdâyî’nin Sultan’a yazd›¤› mektuptaki öngörüsü ve takip edilen siyasetin neticesi tahakkuk ediyordu (19). Hüdâyî yine padiﬂaha bir
rüyas›nda Kazvin bölgesinin kendisine göründü¤ünü, dolay›s›yla Kazvin’e padiﬂah›n sefer düzenlemesini istemektedir.(20) Daha sonra padiﬂah istihbarat neticesinde Kazvin’in ele geçirilebilece¤ini Ferhat Paﬂa’ya bildirmiﬂ, Ferhat Paﬂa bu
durumu de¤erlendirememiﬂ fakat önemli bir ﬂehir olan Gence ele geçirilmiﬂtir.21

2. Bat›’daki devletlerle ilgili meseleler:
Avusturya Macar Krall›¤› ile Osmanl› Devleti yine III. Murat döneminde uzun
süren savaﬂlara girdiler.22 Bu mücadele neticesinde Osmanl›’n›n Avrupa’daki
otoritesi zay›flad›. ‹ç iﬂlerinde serbest d›ﬂ iﬂlerinde Osmanl›’ya ba¤l› olan Lehler
de uzun süren savaﬂlar neticesinde y›pranan Osmanl›’ya boyun e¤mek istemiyordu. Bu iﬂe önce vergilerini azaltarak baﬂlad›lar. Bu durumu duyan Hüdâyî,
padiﬂaha mektup yazarak Lehler’in yapt›klar›n›n yanlar›na konmamas›n›, yoksa
daha sonra ayn› hareketi devam edeceklerini ve bu durum ﬂâyi olursa di¤er düﬂmanlara da kötü örnek olaca¤›n› dile getirdi.23 Ayr›ca Ruslarla Lehler’e ba¤l› Kazaklar, Akkirman baﬂta olmak üzere Karadeniz sahillerine vuruyorlard›. Kazaklar’›n bu iﬂi Lehler ve Ruslar›n k›ﬂk›rtmas›yla yapt›¤›n› görmekteyiz.24 Ayr›ca Lehistan kral›n›n voyvodalar› himaye etmesi ve vali ‹skender Paﬂa’ya karﬂ› gelmeleri II. Osman’›n Leh seferine ç›kmas›na sebep olmuﬂtur.25
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin onüç dilimli Tac-› ﬁerifi

Azîz Mahmut Hüdâyî sefer düzenlenmesiyle ilgili mektubun yan›nda, Lehistan’daki problemlerin üstesinden gelinece¤ine dair II. Osman’a mektup yazm›ﬂt›r. Hüdâyî taraf›ndan II. Osman takviye ve teﬂvik ediliyordu.26

3. Balkanlardaki ilhad hareketleri:
‹stanbul’a gelmeden önce bir müddet Rumeli’nde kalarak halka irﬂad ve tebli¤
yapan Hüdâyî, Balkanlar› çok iyi biliyordu. Ancak Hüdâyî’ye göre orada en tehlikeli cereyan, ﬁeyh Bedreddin’in Y›ld›r›m Bayezid döneminde baﬂlatt›¤› Simavnîlik’tir (Simavnevîlik). Hüdâyî’ye göre Bedreddin, Simav (Simavna) kad›s›n›n
o¤lu olup orada dünyaya geldi¤inden dolay› bu mezkûr isim verimiﬂtir.27
Hüdâyî, ﬁeyh Bedrettin’in hareketlerini ve ak›betini k›saca anlatt›ktan sonra
onun ilhadî tutumlar›n›n neler oldu¤unu belirtir. Simavnîler’in sap›k itikatlar›
ﬂunlard›r:
K›yametin kopmas›n› reddederler,
Cismanî haﬂri reddederler,
* ‹bahiyeci bir görüﬂe sahiptirler. Helal ve haram ile emir ve nehiy gibi ﬂeyleri
kabul etmezler, her ﬂeyi mübah sayarlar.
* Ashab-› Kiram’›n ve Hulefâ-i Raﬂidîn’in üstünlü¤ünü kabul etmezler.
* Kur’an’› inkâr ederler,
* Ehl-i Sünnet’e karﬂ› ç›karlar,
* Hüdâyî bu taifenin ilhad›n›n sadece fikir plan›nda olmad›¤›n›, davran›ﬂlar›na aksetti¤ini belirtir. Bu taifenin yapt›¤› belli baﬂl› kötü davran›ﬂlar ve tahripler ﬂunlard›r:
* Celalî isyanlar›na destek verip yard›m ve yatakl›k yapmak,
* ‹ran tesiriyle ﬁiîli¤in Osmanl› topraklar›nda yay›lmas›n› istemek,
* Ashaba ve ilk dört halifeye dil uzatmak,
* Müslümanlar› öldürmek ve bir müslüman öldürmeyi binlerce kâfir öldürmüﬂ
gibi gaza saymak,
*
*
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ﬁeâir-i islam› (o memleketin Müslümanl›¤a dair camii, minare gibi alametlerini) ortadan kald›rmak28
* Hüdâyî bu sap›k taifenin bu günkü Dobruca çevresinde yay›ld›¤›n› mektuplar›nda belirtiyor.29
Hüdâyî bu hareketlerin çok yak›n oldu¤unu, bunun hayret ve teaccüble karﬂ›land›¤›n› belirtip, acilen önlenmesinin gerekti¤ini, askerle yoklanmas›n›, bunu
yaparken halk› so¤utmadan ve halk›n e¤itimle do¤ru bilgilendirilerek bu bölgenin ›slah edilebilece¤ini belirtiyor.30 O tarihte III. Murat padiﬂaht›r.
*

4. Celalî ‹syanlar›:
16. yy. sonunda merkezî otoritenin zay›flamas› ile Anadolu’da ve Rumeli’de huzursuzluklar baﬂlad›. Halka zulmeden, vergi toplayan, devlet içinde devlet kuran âsiler ortaya ç›kt›. Bu olaylara Celâlî ‹syanlar› denir. Bu bir tür anarﬂi hareketidir. Devlet görevlilerinin de Celalilerle iﬂbirli¤i yapmas› devlet bünyesinde
zaafa yol açm›ﬂ, asayiﬂ bozulmuﬂ ve refah seviyesi düﬂmüﬂtür.
Azîz Mahmud Hüdâyî, mektuplar›nda genel olarak bu hadiselerden bahsetmez.
Ancak problemlerin alt›nda genel olarak dinî hayat›n ve Allah korkusunun
kalplerde etkisini kaybetmesini görür. Hem halk›n hem de uleman›n baz› yönlerini be¤enmez, onlar›n ikaz edilmesini ister. ﬁeriat›n icras› ve sünnetin ihyas›nda ihmal oldu¤unu ve bunun düzeltilmesi gerekti¤ini belirtir.31

5. Akdeniz hac ve ticaret yolunun güvenli¤inin sa¤lanmas›:
Malta ve Girit adalar›ndaki korsanlar, Akdeniz’deki Osmanl› ticaret gemilerini
soyuyor, deniz yoluyla hacca giden Müslümanlar› rahats›z ediyorlard›. Bu sebeple Hüdâyî padiﬂaha bir deniz seferi düzenleyip Girit ve Malta’daki bu problemin ortadan kald›r›lmas›n› tavsiye etmiﬂtir.
“Husûsen ve bu senede saadetlü padiﬂah›m, gaza-y› bahr tedarikin edip Girit ve
Malta ortadan ref olunmas›na ihtimam ve tekayyüd buyurmak gerektir. Sizler
himmet ve dikkat edin, müsebbibü’l-esbâb teysîr eder.32
Hüdâyî iki ayr› mektubunda da padiﬂahtan Akdeniz ticaret ve hac yolunda deniz seferi düzenlenerek güvenli¤in sa¤lanmas›n› istiyor. Her iki mektubunda da
bu iﬂin, padiﬂah›n halis hizmetcisi ve duac›s› “Kaptan Paﬂa” taraf›ndan yap›labilece¤ini belirtir.33
Hüdâyî’nin mektubunda geçen kaptan paﬂa ile ilgili bilgiler tahlil edilince bu
ﬂahs›n Hüdâyî’nin müridi olan Kaptan-› Derya Halil Paﬂa (1629) oldu¤u ortaya
ç›kar.
Halil Paﬂa I. Ahmed döneminde iki kez kaptan-› deryal›k yapm›ﬂ, donanma ile
Akdeniz seferi düzenlemiﬂ (1614), Girit ve Malta’y› vurmuﬂtur. Hatta Malta’ya
asker ç›karm›ﬂ, M›s›r’dan gelecek olan Osmanl› hazine gemisini soymaya haz›rlanan Malta ﬂövalyelerini da¤›tm›ﬂt›r.34
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Daha sonraki mektuplar›n incelenmesi ile bu mektubun I. Ahmed e yaz›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r.35
Ayr›ca Halil Paﬂa I. Ahmed’in veziriâzam›d›r. 1618’de ‹ran’a sefer düzenler. I.
Ahmed’in ölümünden sonra, I. Mustafa’n›n tahta ç›k›ﬂ›nda II. Osman Halil Paﬂa’y› sorumlu tutuyordu. Bu sebeple II. Osman kendisini azletmiﬂti. Daha sonra
Azîz Mahmud Hüdâyî II. Osman’a mektup yazarak Hüdâyî dergâh›nda inzivaya
çekilmiﬂ olan Halil Paﬂa’n›n tekrar kaptan-› deryal›¤a getirmesine vesile olmuﬂtur.36
Kaptan›derya Halil Paﬂa komutas›nda 1620 y›l›nda (II. Osman döneminde) ‹talya’ya seferler düzenlenmiﬂ, Adriyatik s›n›rlar› vurulmuﬂ ve bütün Akdeniz baﬂtan aﬂa¤›ya dolaﬂ›larak, Akdeniz’de kargaﬂa önlenmiﬂtir.37

6. Anlaﬂmalar
Azîz Mahmud Hüdâyî nin mektuplar›nda iki ayr› anlaﬂmadan söz edilir. Bu anlaﬂmalar ﬂunlard›r:
a) Ruslarla yap›lan anlaﬂmalar,
b) ‹ranl›larla yap›lan anlaﬂmalar.

a) Ruslarla yap›lan anlaﬂma:
Osmanl› Devleti, Rusya’daki iﬂleri K›r›m Han› vas›tas› ile hallediyor, aralar›nda
anlaﬂmazl›k oldu¤unda müdahele ediliyordu. Ruslar’›n Alt›norda devletinin y›k›lmas›ndan sonra meydana gelen küçük Türk hanlar›na müdahelesine, Osmanl› ve K›r›m Han› Devlet Giray Han birlikte müdahele ettiler ve Kazan’› ele geçirdiler (1521’de). Ancak K›r›m Han›’n›n yerine küçük o¤ullar› geçince Kazan’› ellerinde tutamad›lar. 1557’de Kazan Moskova kontrolüne girdi. Ruslar Kazan’› ellerinde tutmak için ‹dil nehri üzerine Hisar yapt›lar.38
K›r›m Han› Giray Han ve o¤lu II. Giray Moskova’y› s›k›ﬂt›r›rlar, bu arada Ruslar›n Lehlerle de aras› aç›kt›r, devaml› savaﬂ halindedirler.
Bu olaylar üzerine Moskova Çar› anlaﬂma için ‹stanbul’a elçi gönderir (1615).
Hüdâyî bu noktada I. Ahmed’e mektup yazarak Ruslar’›n samimiyetinin mutlaka kontrol edilmesi gerekti¤ini, samimiyetlerinin bizim teklifimizi kabul etmelerine ba¤l› oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ruslar bize itaat etmek isterlerse:
a) Han› ve Kazan’› versinler, oran›n halk› eziyetten kurtulsun.
b) Terek suyu üzerindeki hisarlardan askerleri boﬂalts›nlar.
c) Kuban suyu üzerine bina etmek istedikleri hisar› yaps›nlar.39
Zaten Çar’›n as›l maksad› K›r›m’la bar›ﬂmak ve Kazan’dan ç›kmak olmad›¤›n›, bu
maddeleri kabul etmemeleri ile ve daha sonraki olumsuz tutumunda görmekteyiz.40

b) ‹ranla yap›lan ‹stanbul Muâhedesi:
Hüdâyî Ruslarla yap›lan anlaﬂmada oldu¤u gibi ‹ranla yap›lan ‹stanbul muâhadesinde de daha çok ﬂiîlerin zulmünden sünnîleri kurtarmaya yönelik çal›ﬂm›ﬂt›r.
58

.

Üsküdar K›zkulesi ve salacak

Hüdâyî özellikle sünni Gîlân halk›n›n zulümden kurtar›lmas›n› istemiﬂtir.41
Tebriz seferinden sonra Gîlân meselesi büyük ölçüde halledilmiﬂtir. Osmanl›’ya
ba¤lanmasa da Osmanl› kontrolünde sünni Karkiyai hanedanl›¤› kurulmuﬂtur
(1590).42
Hüdâyî, ‹ran’l›lar› Ruslardan daha tehlikeli buluyor ve ﬁii Safevi devletini ve
ﬁah hanedanl›¤›n› domuza benzeterek, domuzun kuyru¤unu kesmekle koyun
olmaz deyip, ihtiyat› elden b›rakmamay› ö¤ütlüyor.43
Hüdâyî’nin bu sözleri sa¤l›¤›nda, aradan on beﬂ y›l geçtikten sonra zuhur etti.
1603’de ﬁah, Tebriz’i I. Ahmed tahta geçti¤i s›rada düﬂürdü ve bölgedeki Osmanl› hâkimiyetini ortadan kald›rd›. Güney Azerbaycan, Nahc›van, bugünkü
Ermenistan o zaman Türk ülkesi idi.44

7. Sosyal Olaylar
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin en önemli hedefi insan›n mükemmelli¤e ulaﬂmas›d›r.
Ona göre mükemmel noktaya ulaﬂan insan, insan-› kâmildir ve insan her yönüyle câmî (kapsay›c›) varl›kt›r.45 Onun bu câmiiyyet görüﬂü bir noktada Kur’an’da
ahsen-i takvim olarak anlat›lan yarat›l›ﬂ biçimidir. ‹nsan›n Kur’an’›n ifadesiyle
en aﬂa¤›ya inmesi de, en yukar›ya ç›kmas› da mümkündür. Ve insan›n en yukar› ç›kmas› gayedir. Bu da ancak insana hizmetle mümkün olur.46
‹nsan için hiçbir fedakârl›ktan kaç›n›lmamas›n› isteyen Hüdâyî, hayr›n manilerinin çok olaca¤›n› ve hay›rl› iﬂleri yapmas›ndan dolay› padiﬂah› tebrik etmiﬂtir. 47
Bu mektuplarda geçen sosyal hâdiseler ﬂunlard›r:
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a) Halka odun da¤›t›lmas›: Hüdâyî III. Murad’a yazd›¤› mektupta onun halka
odun da¤›tma niyetinde oldu¤undan bahsediyor. Böyle bir niyeti oldu¤u için
padiﬂah› tebrik edip, niyetini gerçekleﬂtirmeye teﬂvik ediyor.48
b) Kad›lar›n isyan›: Azîz Mahmud Hüdâyî’nin mektuplar›ndan kad›lar›n padiﬂaha tu¤yanda bulunduklar›n› ö¤reniyoruz. Hüdâyî mektubunda padiﬂahtan hatalar›n› kabul eden kad›lar›n, aff›n› istiyor.49
c) Askerin bozulmas›: Ç›kan bir yang›nda askerden yard›m istenmiﬂ, fakat asker çal›ﬂmam›ﬂ, halk›n çal›ﬂmas›n› da engellemiﬂtir. Hüdâyî buna çok üzülmüﬂ,
askerin bu bozuklu¤unun engellenmesini ve onlar›n ›slah edilmesini istemiﬂtir. 50
“Din ve dünyan›n kuvveti ve kudreti, cünûd-› ‹slam ve reâya ile” oldu¤unu belirten Hüdâyî, halk ile asker aras›na giren so¤uklu¤un giderilmesini ve iktidar›n
simgesi olan bu iki gücün devaml› birbirine destek olmas›n› istemektedir.51
d) ‹çkinin yasaklanmas›: Tarihî kaynaklar ilk içki yasa¤›n›n 1580-85 y›llar› aras›na tekabül etti¤ini göstermektedir. Bu dönem III. Murad dönemidir.52
Di¤er içki yasa¤› bütün Osmanl›’ya ﬂâmil olarak 1613 y›l›nda konulmuﬂtur.53 Bu
dönemde Padiﬂah I. Ahmed’dir ve Hüdâyî’nin mektubunda bahsetti¤i içki yasa¤› budur. Bu sebeple Hüdâyî taraf›ndan Sultan I. Ahmed hay›r duaya muhatab
olmuﬂtur.
e) Mehdîlik iddialar›: Mektupta Hüdâyî “iki feth-i azim ettiniz” diyor. Bunun birisi içkinin yasaklanmas›, di¤eri de mehdilik iddialar›d›r. Bu gibi iddialar› ve
sahte kimliklerle Ehl-i Sünnet itikad›n›n d›ﬂ›nda hal ve hareketleri Hüdâyî hiçbir zaman tasvip etmemiﬂtir.54
f) Def-i belâ duas›: Yine Hüdâyî umumi belalar›n def’i için toplu duaya ç›k›lmas› hususunda padiﬂah› teﬂvik etmiﬂtir.55
Hüdâyî’nin yaﬂad›¤› dönemde Osmanl› toplumunun ahlakî yap› itibariyle zedelenmeye baﬂlad›¤›n› görmekteyiz. Hüdâyî’nin padiﬂahlara mektup yazarak onlara bu konularda yard›mc› oldu¤unu müﬂahede etmekteyiz.

Mektuplarda Devrin Ulema, Meﬂay›h Ve Devlet
Ricali ‹le ‹lgili Konular
Azîz Mahmud Hüdâyî mektuplar›nda yer yer zaman›n ulemas›ndan, meﬂay›h›ndan ve devlet adamlar›ndan bahseder. Hepsiyle çeﬂitli seviyelerde münasebetleri olmuﬂtur.
Bu üç s›n›f Osmanl›’n›n ruhu say›labilirdi. Bu sebepten olacak ki, Hüdâyî “Ehli ilim olmak a¤›r yük hamletmektir. Allah ü Teala ehl-i ilimden, peygamberlerden ald›¤› ahdi al›r”56 diyor. Ancak yaﬂad›¤› dönemin manevi yap›s›n› be¤enmeyen Hüdâyî, ulema ve sulehan›n hamletti¤i a¤›r yükün padiﬂah taraf›ndan kendilerine hat›rlat›lmas›n› istiyor.57
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1. Ulema ile ilgili konular
Hüdâyî’nin mektuplar›ndan ulemaya karﬂ› sayg› ve muhabbetle sultanlara tezkiye mahiyetinde mektuplar yazd›¤›n› ayr›ca ulemadan baz›lar›n›n kendisinin
‹stanbul’da kalmas›n› sa¤lad›¤›n›, baz›lar›n›n da padiﬂahla iliﬂkiye geçmesinde
yard›mc› olduklar›n› görüyoruz. Zekariya Efendi ile Bostanzade Mehmed Efendi onun ‹stanbul’da kalmas›n› sa¤lam›ﬂlar, Kap›a¤as› ile K›br›s Paﬂas› Ahmed
Paﬂa da padiﬂahla iliﬂkiye geçmesinde yard›mc› olmuﬂlar; Hoca Sa’dettin ise
hem ‹stanbul’da kalmas›nda, hem de padiﬂahla münasebete geçmesinde etkili
olmuﬂtur.
Bostanzade Mehmed Efendi (1598) ile Zekariya Efendi (1593) ve Hüdâyî hepsi
medrese kökenlidir. Daha önce tan›ﬂmalar›ndan kaynaklanan bir yolla münasebetlerini geliﬂtirmiﬂlerdir.

2. Meﬂay›h ile ilgili konular
Azîz Mahmud Hüdâyî padiﬂaha yazd›¤› mektuplar›nda meﬂay›h hakk›nda bilgi
verir. Onlar› detayl› olarak tan›tmaz ya onlar›n padiﬂahla ilgili gördü¤ü bir rüyadan ya da giderilmesi gereken bir ihtiyac›ndan bahseder. Bu mektuplar, meﬂay›h›n padiﬂahla irtibata geçmek için Hüdâyî’ye müracaat ettiklerini gösterdi¤i
gibi, Hüdâyî’nin gerek meﬂay›h gerekse padiﬂahlar nazar›ndaki nüfuzunu ortaya koyar. Asl›nda Hüdâyî’nin maddi ve manevi nüfuzu devrinin her s›n›f insan› üzerinde etkili olmuﬂtur. Hatta baz› medrese hocalar›, medreselerini b›rak›p
Hüdâyî’ye intisap ederek, müridi olmuﬂlard›r. (Kargal› Medresesi’nin müderrisi
bunlardan birisidir)58
Hüdâyî meﬂay›hla ilgili olarak padiﬂaha yazd›¤› mektuplarda, padiﬂah›n meﬂay›hla irtibatl› olmas›n› ve ihtiyaçlar›n› gidermesini tavsiye eder. Ulemay› ve meﬂay›h› padiﬂah›n duac›lar› olarak vas›fland›r›r. Padiﬂah›n ehlullahtan olan kimselerle münasebetini art›rmas›n› duac›lar›n› ço¤altmas› olarak de¤erlendirir. Bu
durumu padiﬂah ad›na “Sayd-› azîm” olarak nitelendirir.59
Hüdâyî nin haklar›nda bilgi verdi¤i meﬂay›htan baz› zatlar ﬂunlard›r:
1. Sofyal› Bâlî Efendi (1553)
2. Nureddinzâde Muslihuddin Efendi (1573)
3. ﬁaban Efendi halifesi ﬁeyh Mehmed Efendi
4. Davud Efendi
5. Rodoslu Aliyüddin Efendi
6. Medineli ﬁeyh Mehmed
7. Kastamonulu Meczub
8. M›s›rl› Abdülhalik Derviﬂ

3. Hüdâyî nin Devlet Ricali ile ‹liﬂkisi
Azîz Mahmud Hüdâyî Efendinin zaman›n devlet adamlar› ile de samimi oldu¤unu görüyoruz. Onun bu samimiyeti baz› ﬂah›slarda padiﬂahla Hüdâyî’nin ta61
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n›ﬂmas›nda yard›mc› olma ﬂeklinde tezahür ederken, baz›lar›nda da Hüdâyî’nin
onlara arac›l›k yapmas› ﬂeklinde ortaya ç›kar. Hüdâyî’nin arac›l›¤› daha çok tayin ve terfilerde söz konusudur. Hüdâyî’nin devlet adamlar›ndan çeﬂitli ﬂekillerde münasebet kurdu¤u ﬂah›slar ﬂunlard›r:60
-K›br›s paﬂas› Ahmed Paﬂa: Hüdâyî ‹stanbul’da kalmaya karar verdi¤inde padiﬂahla münasebet kurmas›n› sa¤layan kiﬂilerden birisidir.
-H›z›r Paﬂa: Balkanlar’daki ilhad hareketlerini gâyet iyi bilen birisidir. Hüdâyî
H›z›r Paﬂa’y› “Simavîlerin” yapt›klar›na ﬂahit tutar.
-Kazasker Dü¤mecizade Efendi: Görevden azledilen bu kiﬂi hakk›nda padiﬂaha
Hüdâyî tezkiye yazm›ﬂt›r.
-Hüseyin Bey: Hüdâyî, Kudüs’ün idarecisi olan bu zat› padiﬂaha tezkiye etmiﬂtir.
-Kap›c›baﬂ› Hüseyin A¤a: Yapt›¤› hatadan dolay› Hüdâyî, suçunun affedilmesini istemiﬂtir.
-Ferhad Paﬂa: III. Murad döneminde beraber Tebriz seferine iﬂtirak etmiﬂlerdir
ve veziriazaml›k yapm›ﬂt›r.
-Halil Paﬂa: Hüdâyî’ye intisab etmiﬂ olan Halil Paﬂa Kaptan›derya ünvan›n› üç
kez, bir kez de veziriazam pâyesi kazanm›ﬂt›r. Hüdâyî, padiﬂahlara (I. Ahmed ve
II. Osman ) tezkiyeler yazm›ﬂt›r.

A- Azîz Mahmud Hüdayi’nin Padiﬂahlara Ö¤ütleri
Hüdâyî “Her padiﬂah yan›nda ashab-› kemâlden birisini bulundurmuﬂtur” diyerek, yine bu kiﬂilerin görevinin ›zhâr-› kemâl etmek oldu¤unu beyan etmiﬂtir.61
Hüdâyî bu durumun padiﬂahlar için mutlak faydas› oldu¤unu söyler ve “Devletin idari iﬂlerinde ve dünyevi meﬂgalelerde evliyaullahla istiﬂare yapmas›n› ve
onlar›n görüﬂlerine teslim olman›n, büyük hay›rlara vesile olaca¤›n› ve kiﬂinin
mes’uliyetini azaltaca¤›n› beyan etmiﬂtir. Onlar›n dedi¤i yap›l›rsa halk ve Hak
nazar›nda mes’uliyetten kurtulaca¤›n› ve ﬂeriat ve sünnetin mûcibinin gerçekleﬂece¤ini belirtmiﬂtir.62
Zâhirî ilimlere bât›nî ilimlere birlikte vak›f olmas› onu di¤er meﬂay›ha göre etkili k›lm›ﬂt›r. Tarih bilgisi çok iyi olan Azîz Mahmud Hüdâyî hakl› olarak devrindeki padiﬂahlar›n dan›ﬂman ve ö¤üt vericisi olmuﬂtur.
Hüdâyî, padiﬂaha yapt›¤› ö¤ütlerin nihaî gayesinin onu “ﬁeyh-i mutlak makam›na ulaﬂt›rma oldu¤unu belirtir. Padiﬂaha biz hat›rlatma ve nasihatte bulunuyoruz. Padiﬂah›m›z da ayn› ﬂekilde reayas›na nasihatte bulunmal›d›r” der. Hüdâyî’nin ö¤üt ve nasihati, mektubundan anlad›¤›m›za göre “tecdid hareketi”63 olarak gördü¤ünü belirtelim.
Hüdâyî padiﬂahlara nasihatta bulunurken ﬂu perspektiflerden hareket etmiﬂtir.
Padiﬂahl›k makam›n›n muktazâs› olarak yap›lan tavsiyeler:
Hüdâyî’ye göre padiﬂah z›llullah ve halifetullaht›r. Bu makam›n emanet-i ilahiye oldu¤unu söyleyip, halka iyilikle muamelede bulunup, makam›n kadrini bilmek gerekti¤ini ifade etmiﬂtir.64
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Padiﬂah›n devaml› kendisini kontrol etmesi gerekti¤ini ve reayas›n› (halk›n›) sürekli düﬂünmesi gerekti¤ini ve bunun için de Hz. Peygamber’in (a.s) ahlak›yla
ahlaklanmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir.
Hüdâyî padiﬂaha ö¤üt verirken, verdi¤i ö¤ütlerin padiﬂahta etkisini göstermesi
için devaml› iltifatta bulunmuﬂtur. Adalet ve istikamet üzerinde hassasiyetle
duran Hüdâyî, padiﬂah›n d›ﬂ ve iç görünümünün her ikisinin de kâmil olmas›
gerekti¤ini söylemiﬂtir. “Ve zâhirde fetihler, bat›nda olan tecelliyât-› ilâhiyyenin
âsâr-› tabîas›d›r. Zira bât›nda olan tecelliyat-› melekutiyenin teyidi ve takviyesi
iledir.65
Ayr›ca Hüdâyî, padiﬂah›n makam› dolay›s›yla birçok iﬂi oldu¤unu, tarikat ve tasavvufta aﬂ›r› bir tutum tak›nmamas›n› ve itidalli olmas›n› tavsiye ediyor. Hatta
Anadolu’daki K›z›lbaﬂ hareketinin yay›lmas›n›n oralardaki ulema, meﬂay›h ve
ümeran›n maarif-i tasavvufa düﬂüp, ﬂeriat ve sünnetin icras›nda gevﬂeklik göstermelerinden kaynakland›¤›n› ileri sürer. Bu sebeple Hüdâyî ﬂeriata tabi olmay› tarikata tabi olmaktan üstün tutar.66

Devlet ‹ﬂlerine Yönelik Ö¤ütleri:
Hüdâyî özellikle devlet iﬂlerinde adaletin ve huzurun sa¤lanmas› için hakkaniyete uygun davran›lmas› gerekti¤ini belirterek, tasavvufi duruﬂun pek de s›hhatli olmayaca¤›n› söylemiﬂtir.67

Halka ‹liﬂkilere Yönelik Ö¤ütleri:
Azîz Mahmud Hüdâyî padiﬂah›n as›l görevinin insanl›¤a hizmet oldu¤unu, toplumda fitne ve fesad›n kald›r›lmas›n›n ﬂart oldu¤unu defâetle belirtir.68
Padiﬂah›n azalar› olan asker ve di¤er mü’minlerle iyi geçinmesini, onlar› memnun ve mesrur etmesini tavsiye eder ve onlara “merhametle” muamelede bulunulmas› gerekti¤ini ve ihtiyaçlar›n›n çözülmesi gerekti¤ini ifade eder.69
Düﬂmanlara Karﬂ› Takip Edilecek Siyasete Dair Ö¤ütler:
Hüdâyî halk›n hay›r duas›n› ve memnuniyetini alan padiﬂah›n d›ﬂar›da baﬂar›l›
olaca¤›n› ifade eder.
Hüdâyî padiﬂaha hiçbir zaman düﬂmanlar›n kinlerinin gitmeyece¤ini ve bu sebeple düﬂmana karﬂ› daima haz›rl›kl› olunmas›n› ister. Savaﬂ aç›lacak beldenin
durumunu göz önünde tutulmas›n› ve zay›f an›n›n ve zay›f yerlerinin gözetilmesini tavsiye eder.70
D›ﬂ siyasette Hüdâyî’nin teyakkuz politikas› dönemin ﬂartlar› düﬂünüldü¤ünde
makul bir siyaset olarak karﬂ›m›za ç›k›yor ve en uygun zaman›n ve mekân›n seçilmesini ve savaﬂ stratejisinin de buna göre haz›rlanmas›n› talep ediyor.
Padiﬂahlarla Hüdâyî’nin Karﬂ›l›kl› Samimiyetlerini Gösteren Ö¤üt ve Davran›ﬂlar:
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Hüdâyî ile padiﬂahlar›n birbirlerine hay›r dua etti¤ini, tebrikleﬂtiklerini, padiﬂah›n Hüdâyî’nin ö¤ütlerinden hoﬂland›¤›n›, karﬂ›l›kl› olarak birbirlerini ikaz ettiklerini görmekteyiz. Bu da bize Hüdâyî’nin saray nezdinde ne kadar itibarl› oldu¤unu göstermektedir.

B- Kamu Düzeni ‹le ‹lgili Ö¤ütler
Hüdâyînin toplum görüﬂü herkesin emniyet ile huzurda ve muhabbette oldu¤u
toplumdur. Bunun için padiﬂah›n bunda mükellef oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve aç›klam›ﬂt›r. Gerek yap›lan anlaﬂmalarda, gerekse d›ﬂar›daki kar›ﬂ›kl›klarda ‹ran meselesi, garb meseleleri gibi insanlar›n özellikle müslümanlar›n emniyetinin sa¤lanmas›n›n gerekti¤i üzerinde durmuﬂtur Hüdâyî hazretleri.71
Halk›n moralini alt üst edecek anarﬂi ve zulüm hareketlerine karﬂ›d›r ve nasihatlarinde özellikle ‹stanbul’un islamî yaﬂay›ﬂ ve toplum düzeninin daha iyi olmas›n› arzu eder. Hatta padiﬂah›n huzurlu olmas›n› yeterli görmeyip hüzün ve sevincin umumî olmas›n›, ﬂahsî olmamas›n› arzu eder.72
Hüdâyî toplumdaki kötülükleri ve kamu düzeninin bozulmas›na sebep olan fiilleri ﬂöyle s›ralar:
* ﬁeriat›n icras›nda ve sünnetin ihyas›nda gevﬂeklik
* Namaz›n terk edilmesi
* Zekât ve sadakan›n ihmal edilmesi
* Eﬂkiyan›n türemesi
* ‹çki içenlerin ço¤almas›
* Fâs›k ve fâcirinin türemesi
* Mehdîlik iddia edenlerin zuhuru.
Hüdâyî bu kötülüklerin kald›r›lmas›n›n kamu düzenini muhafazas› için gerekli
oldu¤unu belirtip, güvenlik ve huzurun temininin önemine iﬂaret etmiﬂtir.73
Hüdâyî’ye göre devlet halk› ile birlikte padiﬂah›n mülküdür. Padiﬂah da hem Allah’a karﬂ› hem de topluma karﬂ› birinci derecede mesuldür. Bu sebeple padiﬂah
ﬂeriata uygun olmak koﬂulu ile mülkünde tasarrufta bulunabilecektir74
Hüdâyî bu tavr› ortaya koyarken evliyaullahla istiﬂareyi önemli görmüﬂtür. Bunun
ﬂeriat ile sünnet mûcibi oldu¤unu belirtip gelebilecek tepkilerin de önüne geçilece¤ini belirtmiﬂtir. Buradan ﬂu sonuca ulaﬂabiliriz; halk meﬂah›ya güveniyor ve
onlar›n kararlar›n›n ve tavsiyelerinin “do¤ru” oldu¤u noktas›nda birleﬂiyordu.
Kamu düzeninin sa¤lanmas›nda; hukuk ilkelerine (dinî kurallara) ba¤l› kal›nmas›n› ﬂart koﬂan Hüdâyî, Nahl süresi 125. âyete vurgu yaparak “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel ö¤ütle ça¤›r onlarla iyilikle mücedele et” âyetinin devletin
ﬂiar› olmas›n› gerekti¤ini belirtmiﬂtir75.
Hüdâyî’nin mektuplar›nda toplum düzeninin sa¤lanmas› için yap›lacak çal›ﬂma
ve verilecek mücadelenin toplumun her kesimini kucaklamas› gerekti¤ini ve tek
yönlü olmamas› gerekti¤ini söylüyor. Bunun için yap›lacak mücadele ﬂu ﬂekilde yürütülmelidir:
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Temel e¤itime önem verilmeli (temel e¤itimden kas›t ﬂeair-i dinin ayakta tutulmas› ve islamiyetin icras›d›r);
Yöre ﬂartlar›n›n göz önünde tutulmas› (toplum ve insan psikolojisine en uygun
stratejilerin belirlenmesini istemiﬂtir);
Vaaz ve irﬂad’›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›;
Af ve teﬂvikte bulunmak;
Gerekti¤inde yasaklamalar getirmek;
Son çare olarak askerle yoklamak76.
Azîz Mahmut Hüdâyî, aç›kca görüldü¤ü gibi kamu düzeninin özellikle nasihat
ve e¤itimle sa¤lanabilece¤i görüﬂündedir. Fakat toplumda ›slah olmayacak azg›nlar›nda bulundu¤unu bunlara da zor kullan›lmas› gerekti¤ini, bu yap›l›rken
toplumun tedirgin edilmemesini ifade etmiﬂtir77
Hüdâyî, padiﬂah›n iyili¤ini, yaﬂamas›n› ve devletinin bekas›n› istemeyenleri kâfir olarak görür. Onlara harb ilan etmenin caiz olaca¤›n› kabul eder. Hüdâyî bu
görüﬂünü ﬂöyle ifade eder; “padiﬂah›n›n bekas›n› ve hayat›n› murad etmeyen
mümin ve müslüman de¤ildir. Küfrüne hükmederiz”.78

C-Padiﬂaha Yapmas›n› Teklif Etti¤i ‹ﬂler
Azîz Mahmut Hüdâyî; yöneticilerin uygulad›klar› siyasetin hukuka uygunlu¤u
hususunda onlar› uyar›yor ve sorumluluklar›n› hat›rlat›yordu. Bununla birlikte
d›ﬂ siyasette ve iç siyasette onlar› yönlendiriyor, dan›ﬂmanl›k yaparak devletin
siyasetini belirliyordu. Bununla birlikte, kendisi bizzat padiﬂahtan gerek kamu
menfaati için, gerekse lüzumlu görüp devletin menfaati için baz› isteklerde bulunmuﬂtur. Bunda zarureti esas alm›ﬂt›r

* Bo¤aziçi’ne köprü yap›lmas›
Hüdâyînin mektuplar›ndan III. Murad’da yaz›ld›¤› anlaﬂ›lan mektubunda, Bo¤aziçi’ne köprü yap›lmas›n› arzu etmektedir. Tehlikeli olan deniz seyahatinin, deniz ulaﬂ›m›ndaki bu riskin bo¤aza köprü yap›larak giderilmesini istiyor. Bunun
için bir plan haz›rlam›ﬂ ve padiﬂaha yaz›l› olarak sunmuﬂtur.
Mektupta padiﬂahtan zaruret gere¤i bo¤az köprüsü yap›lmas›n›n elzem oldu¤unu, korkmamas› gerekti¤ini bunun k›yamete kadar dualara muhatab olunacak
güzel bir iﬂ olaca¤›n› belirterek halk›n buna ﬂiddetle ihtiyac› oldu¤unu beyan etmiﬂtir.79

* Büyük Ayasofya yak›nlar›ndaki arenan›n zaviye yap›lmas›
Hüdâyî, halk›n maddi ihtiyaçlar› yan›nda manevi ihtiyaçlar›n›nda giderilmesini arzu eder. O devirde halk›n manen doymas› ve huzura ermesi zikrullah ve riyazetle gerçekleﬂiyordu. Bu faaliyetlerin toplu veya ferdi olarak icra edildi¤i yer65
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ler zaviyelerdir. Bu tür ihtiyaçlar› göz önüne alan Hüdâyî, padiﬂahtan eskiden
ma’bed olma ihtimali bulunan ancak Bizansl›lar zaman›nda arena olarak kullan›lan Büyük Ayasofya yak›nlar›ndaki yerin zaviye yap›lmas›n› istiyor.80

* Arslanhane yerine büyük bir cami ve külliye yap›lmas›
Azîz Mahmut Hüdâyî’nin arslanhaneyi zaviyeye çevirme teklifi baﬂlang›çta itibar görmemiﬂe benziyor. O bu konudaki ilk teklifini muhtemelen III. Murad’a
yapm›ﬂ görünüyor. Bir cümlesinde “bizzat kendiniz edesiniz, Zaviye-i Muradiye-i Muhammediye olsun” derken III. Murad’› kastetmiﬂ olabilir.
Hüdâyî daha sonra arslan yata¤›n› zaviyeye çevirmesi konusunda ›srarlar›na devam ettirmiﬂtir. Sonra zaviye teklifinin yan›na cami ve külliye inﬂas›n› da ilave
etmiﬂtir. Hüdâyî’nin ifadelerinden büyük Ayasofya yak›nlar›ndaki bu yerin önceden patrikhane oldu¤u anlaﬂ›l›r.81
Tarihi olaylar göz önüne al›n›rsa bu teklifi III. Murad’dan sonra I. Ahmed’e yapm›ﬂt›r. Caminin temel atma merasiminde Hüdâyî temele ilk kazmay› vuranlardan birisidir.82 Aç›ld›ktan sonra I. Ahmed’in Hüdâyîye camide vaizlik teklif etmesi bunu desteklemektedir.83

* Hz. ‹brahim’in Kabrinin ve Mescidi Haram’›n tamir edilmesi
Azîz Mahmud Hüdâyî halk›n yarar›na yeni zaviye ve camiler yap›lmas›n› istedi¤i gibi daha önce yap›lanlar›n da sayg› ile korunmas›n› ve yaﬂat›lmas›n› arzu
eder. Bir mektubunda Mescid-i Haram’›n, oradaki makam-› ‹brahim’in tamirini
istemiﬂtir. Mektubunda Hüdâyî Hz. ‹brahim’in faziletlerini sayd›ktan sonra, bu
faziletlerinden dolay›, kurban ve hac ibadetinin müminlere emredildi¤ini söyler. Hüdâyî; gelen hac›lardan Hz. ‹brahim’in mezar›n›n ve imaretinin harab oldu¤unu ö¤renir. Bunun üzerine padiﬂahtan Hz. ‹brahim’in kabrinin tamirini ister. Bunun Hz. ‹brahim’in ruhaniyetini memnun edece¤ini ve kendilerini sevindirenlere yard›m edece¤ini belirtmiﬂtir.84
Görüldü¤ü üzere Hüdâyî, islam›n ﬂeairi olan mekanlar›n imar ve bak›m›na son
derece önem vermiﬂ bu faaliyetlerde bulunanlara Allah’›n (cc) yard›m›n›n eksilmeyece¤ini dolay›s›yla da elde edilecek menfaatin boyutlar›n›n büyük olaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Zaten kendisinin siyasetinde belirleyici olan›n yüksek ahlak ve
erdem oldu¤unu, bunun en mükemmel kayna¤›n›n da Kur’an ve Hz. Peygamber
(S.A.V) oldu¤unu ifade etti¤ini görmekteyiz.

* Asker oca¤›n›n ›slah›
Hüdâyî devlettin gücünün halk ve askerin birlikte hareket etmelerinden do¤aca¤›n› mektuplar›nda belirtmiﬂtir.85
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Zaman zaman askerin disiplinsizli¤ini müﬂahede eden Hüdâyî bunun önlenmesi için askerin ›slah edilmesi gerekti¤ini, bu hususta aç›k kap› b›rak›lmamas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Azîz Mahmud Hüdâyî askerin sivil yönetime ba¤l›l›¤›nda zaafiyet göstermesini,
devletin gücünün zay›flamas›na sebep olaca¤›n› düﬂünmüﬂ yine bu hususta sivil iradenin gücünün zay›flamas›n›n toplumdaki dengeleri de bozaca¤›n› ifade
etmiﬂtir. Azîz Mahmud Hüdâyî, sivil iradeyi önemsemiﬂ, asker oca¤›n›n yeri ve
konumunun sivil iradeye ba¤l›l›¤› ile sa¤lamlaﬂabilece¤ini savunmuﬂtur.

Sonuç
Azîz Mahmud Hüdâyî, Osmanl›’n›n medeniyet yar›ﬂ›nda zirvede oldu¤u bir dönemde gerek siyaseti yönlendirmesi ile, gerekse devletin ve milletin bekâs› için
göstermiﬂ oldu¤u fedakarl›klarla Osmanl› tarihine damgas›n› vurmuﬂ ﬂahsiyetlerden birisidir.
Hayat›nda sivil toplumun en güçlü temsilcilerinden biri olan Hüdâyî, siyesetin
toplumdan kopmas›na müsaade etmemiﬂ, halkla saray aras›nda köprü olmuﬂtur.
Derin tarih bilgisi ve beﬂerî ilimlerdeki birikimi, tasavvufî derinli¤i, islamî ilimlerdeki üstünlü¤ü, Kur’an ve sünnet çizgisine ba¤l›l›¤› ve hassasiyeti kendisini
siyaseti yönlendiren bir konuma getirmiﬂtir.
Hüdâyî, devletin hizmet sunumunda, eksik ve yanl›ﬂ hizmet sunmas› halinde
hem hukuken hem de manen sorumlu olaca¤›n›, düﬂmanlarla münasebette zulüm ve bask› ile siyaset yapman›n mümkün olmayaca¤›n›, anarﬂi, terör ve huzurun bozulmas›n› körükleyen bütün düﬂüncelerin yanl›ﬂ ve dalalet oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Safevî devletinin zulüm ve bask› ile yay›lmas›n› ve terörü, anarﬂiyi Osmanl›
içinde körüklemesini hiçbir zaman kabul etmemiﬂ, en sert tepkileri vermiﬂtir.
‹darenin ve padiﬂah›n halka güler yüzle ve merhametle hizmet etmesi gerekti¤ini vurgulam›ﬂ ve ihtiyaçlar›n temininde devletin kurumlar› ile sorumlu davranmas› gerekti¤ini ve bunun islamî bir vecibe oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Devletin kurumlar›na sayg›da kusur etmemeye gayret etmiﬂ, halka adalet da¤›tacak devlet kurumlar›n›n görevlerini suistimal etmemelerini vurgulam›ﬂt›r.
Sert ifadelerle padiﬂahlar› ve devlet erkan›n› uyarm›ﬂ, padiﬂaha ve sivil yönetime yönelik her türlü müdahaleye cevap vermiﬂ, bu anlay›ﬂ›n yanl›ﬂ ve devletin
gücünü zay›flatan en önemli unsurlardan birisi oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.
Hüdâyî; toplumun ve devletin menfaatini birlikte gözetmiﬂ, toplumla devleti
karﬂ› karﬂ›ya getirtmemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Adaletli, erdemli, hukuka riâyet eden,
zulm etmeyen bir devlet anlay›ﬂ›n› savunmuﬂtur.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin derin entellektüel kimli¤i ve mütevazi hayat› O’nun
etkisini gerek yaﬂad›¤› dönemde, gerekse daha sonraki dönemlerde ziyadeleﬂtirmiﬂ, onu cazibe merkezi k›lm›ﬂt›r. Bugün bu kadar geniﬂ kat›l›ml› toplant› ve
sempozyumun gerçekleﬂmesi bunun bir göstergesidir. Sayg›lar›mla...
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Muhîti
ve Himâyecili¤i Üzerine
Baz› De¤erlendirmeler
D O Ç .

D R .

B ‹ L A L

K E M ‹ K L ‹

Süleyman Demirel Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

ÂK‹L OLAN ANLAR BUNU DÜNYÂ M‹SÂF‹RHÂNED‹R
BÂK‹ SAFÂ TAHSÎL‹NE SA’Y ETMEYEN D‹VÂNED‹R.
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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Azîz Mahmud Hüdâyî Câmii Bahçe kap›s›

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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Azîz Mahmud Hüdâyî Cami’ndeki Hünkar Mahfili

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.
D‹PNOTLAR
1

Hüdâyî’nin biyografisi için bkz: Mehmed GÜLﬁEN, Azîz Mahmud Hüdâi, ‹stanbul, 1951; F. Abdullah TANSEl, “Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî”, AÜ‹FD, IV, Ankara 1967; Hasan Kâmil YILMAZ, Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat›, Eserleri, Tarikat›, ‹stanbul 1990.
2 Sadece babas›n›n Fazlullah b. Muhammed ad›nda bir zat oldu¤u zikrediliyor. Seyyid oldu¤u
söylense de bunun nesebî mi, mânevî mi oldu¤u hususu pek aç›k de¤ildir. Her ne kadar “ceddim
u pîrim sultan/ Sensin yâ Resûlallah” dese de, ced kelimesi manevî anlamda yol atal›¤›n› ifade
için de kullan›lm›ﬂ olabilir. Hakk›nda fazla malumat bulunmayan babas› Fazlullah, Sivrihisar ya
da ﬁereflikoçhisarl› bir çiftçi olabilir.
3 Nureddin-zâde olarak an›lan Muslihiddin Efendi, aslen Filibe’lidir. Bâlî Efendi’den Halvetî usûl
ve erkân›n› ö¤renmiﬂ, Ebûssuud Efendi döneminde Ayasofya’ya kürsü ﬂeyhi olmuﬂtur. bk. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, (Haz. S. Ali Kahraman), IV, ‹stanbul, 1996, 1127.
4 Hüseyin VASSAF, Sefîne-i Evliyâ, (Haz. Ali Y›lmaz-Mehmet Akkuﬂ), II, ‹stanbul 1999, 621. Ayr›ca Üftâde ve Celvetiyye hakk›nda k›sa bir okuma için bkz: Mustafa KARA, Bursa’da Tarîkatlar
ve Tekkeler, ‹stanbul 2001, 289-327.
5 Azîz Mahmud HÜDÂYÎ, Sohbetler, Haz. Safi Arpaguﬂ, ‹stanbul 1995.
6 I. Ahmed’in gördü¤ü bu rüya için bk. H. Kâmil Yilmaz, 59.
7 Ayr›nt›l› bir okuma için bk. A. Haluk Dursun, “19. Yüzy›l Adam Yetiﬂtirmede Hânegî-Himâyeci
Usûlü”, Kubbealt› Akademi Mecmûas›, XXV/4, Ekim, 1996, 71-83.
8 Hasan Kâmil Yilmaz, 55-56.
9 Halil Paﬂa için bkz: Ahmet ﬁ‹Mﬁ‹RG‹L, “Azîz Mahmud-i Hüdâyî’nin Müridi: Sadrazam Maraﬂl›
Halil Paﬂa”, II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, II, ‹stanbul 2005, 581-87.
10 Bu konuda bkz: Bilal Kemikli, O¤lanlar ﬁeyhi ‹brâhim Müfîd u Muhtasar, Ankara 2003, 43-45.
11 bk. Osman TÜRER, ﬁeyh Muhammed Nazmî, Hayat›, Eserleri ve Hediyyetü’l-‹hvân’›, Doktora
Tezi, Ankara 1982, 306.
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Evliyâ Çelebi Seyahatname’sinde
Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye
Tarikat›
D R . M . A S K E R ‹

K Ü Ç Ü K K A Y A

Haran Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

G‹R‹ﬁ
Kültür tarihimizde önemli bir yer tutan Evliya Çelebi Seyahatname’si, birçok konuda verdi¤i bilgilerle her zaman de¤erini korumuﬂtur. Evliya Çelebi, gezip gördü¤ü yerler hakk›nda verdi¤i bilgilerle birçok milletin tarihi, dini, co¤rafi ve
kültürel yönlerine ›ﬂ›k tutmuﬂtur.
Seyahatname’de, milletimizin tarih, edebiyat, kültür ve sosyal hayat›ndaki örfadetlerinin yan›nda manevi hayat›na dair verilen önemli bilgileri de görmek
mümkündür. Dinî hayat›n vazgeçilmez unsurlar›ndan olan tasavvufî kültürün
farkl› tezahürleri hakk›nda verdi¤i bilgilerle de dikkat çekmektedir.
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, tarikat önderleri, tekke, türbe, cami ve ziyaretgahlar›n detayl›ca ele al›nmas›, 17.yy. Osmanl› toplumunda tasavvufi hayat›n yayg›n oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir.
Seyahatname’de yaklaﬂ›k 44 tarikat ele al›nm›ﬂt›r. Ele al›nan bu tarikatlar›n kurucular›, halifeleri ile tekke, türbe ve ziyaretgahlar› hakk›nda önemli bilgiler
bulmak mümkündür.
Seyyah-› Âlem Evliya Çelebi’nin bilgi verdi¤i tarikat pirlerinden birisi de, Azîz
Mahmut Hüdâyî’dir. Azîz Mahmut Hüdâyî Hazretlerini ziyaret edip, hay›r dualar›n› almas›, irﬂad hizmetlerini gözlemlemiﬂ olmas› daha itinal› bilgiler vermeye sebep olmuﬂtur. O, çocukken Azîz Mahmut Hüdâyî’nin menk›beleriyle büyümüﬂ, babas›n›n nakletti¤i kerametlerini hayat› boyunca unutmam›ﬂt›r. Halifeleri hakk›nda verdi¤i bilgileri özden ve içtenlikle aktarmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
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Celvetiyye tarikat›n›n derviﬂ ve tekkeleri hakk›nda verdi¤i bilgilerde bu muhabbet ve vefa borcu hemen kendisini hissettirir. 1611 y›l›nda dünyaya gelen Evliya Çelebi’nin, 1628 y›l›nda vefat eden Azîz Mahmud Hüdâyî ile birçok defa görüﬂmüﬂ olmas› muhtemeldir. Zira, bu hususu her yeri geldi¤inde ziyaret edip
dualar›n› ald›¤›n›, bundan çok iftihar etti¤ini söylemiﬂtir.
A- Seyahatname’de Azîz Mahmut Hüdâyî ‹le ‹lgili Bilgiler
Azîz Mahmud Hüdâyî, Osmanl› döneminde yetiﬂen tarikat pîrlerindendir. Otuza yak›n eser b›rakm›ﬂt›r. Tarikat›, sa¤l›¤›nda ve vefat›ndan sonra ‹stanbul, Bursa ve Balkanlarda yay›lm›ﬂt›r.1
Azîz Mahmud Hüdâyî, 948 ( 1541) y›l›nda ﬁereflikoçhisar’da do¤du. ‹lk tahsilini Sivrihisar’da yapt›. ‹lmini geliﬂtirmek için ‹stanbul’a gitti. Müderris Nâz›rzâde Ramazan Efendi’(984/1576) ye talebe oldu. Bu esnada Halvetî ﬂeyhlerinden
Nureddinzâde Muslihuddin Efendi ( 981/1573) nin sohbetlerine de devam etti.
Nâz›rzâde Edirne Selimiye Medresesine müderris olunca, Hüdâyî’yi muîdi s›fat›yla beraber götürdü. Daha sonra Naz›rzâde’ye M›s›r ve ﬁam kad›l›klar›nda naiplik yapt›.2 Hocas› ile birlikte 981 (1573) tarihinde M›s›r’dan dönüﬂünde Bursa
Ferhâdiye Medresesi’ne müderris ve Câmi-i Atîk Mahkemesine nâib olarak göreve baﬂlad›. Nâz›rzâde ise, Bursa mevleviyet’ine getirildi. Hocas›, Bursa’ya geliﬂinin üçüncü y›l›nda vefat etti. Azîz Mahmud Hüdâyî, hocas›n›n vefat›n›n derin tesirinde kalarak, resmi görevinden ayr›l›p, daha önce sohbetlerine kat›ld›¤›
Muhyiddin Üftâde’ye intisap etti. Üç y›l içinde seyr u sülûkunu tamamlad›. ﬁeyhi, kendisini Sivrihisar’a halife olarak gönderdi. Hüdâyî, Sivrihisar’da alt› ay
kald›. ﬁeyhini ziyaret amac›yla tekrar Bursa’ya geldi. Fakat, bu esnada ﬂeyhi vefat edince, Rumeli’ye gitti. Burada bir müddet kald›ktan sonra ‹stanbul’a döndü. ﬁeyhülislam Hoca Saadeddin Efendi’nin delaletiyle Küçükayasofya Camiî
tekkesinde sekiz y›l ﬂeyhlik makam›nda bulundu. Ayr›ca Fatih Camiinde vaizlik yapt›, tefsir ve hadis okuttu. Azîz Mahmud Hüdâyî, 1589 y›l›nda Üsküdar’da
Dergah olarak kullanaca¤› yeri sat›n ald›. Dergah›n inﬂaat›yla yak›ndan ilgilenmek için Rum Mehmed Paﬂa Camii civar›na yerleﬂti. 1595 y›l›nda Dergah›n yap›m› tamamland›. 1599 y›l›nda Fatih Camii vaizli¤ini b›rakarak Üsküdar Mihrimah Sultan (‹skele) Camiinde Perﬂembe günleri vaaz vermeye baﬂlad›. Yap›m›
1611 y›l›nda tamamlanan Sultan Ahmed Camiinde de her ay›n Pazartesi günü
vaaz verdi.3
Evliya Çelebi, Azîz Mahmud Hüdâyî’yi ziyaret etmiﬂ, hay›r dualar›n› alm›ﬂt›r.
Kendisini h›rkas›n›n ete¤i ile örterek “ Manevi evlad›m›z olsun” ﬂeklinde dua etmiﬂtir. Evliya Çelebi, bundan dolay› iftihar etti¤ini belirtir.” Mahmud Efendi
hazretleri Anadolu’da Sivrihisar beldesinde sivrilüb meydâna gelmiﬂ. Zümre-i
ulemâda müderrisîne dahil olmuﬂ. Sonralar› nâ’ib ya’ni kazâ-y› nâgehânî semtine sülûk etmiﬂdir. Bir gece alem-i rüyada nirân-› cahîmi seyrân idüb havf ve
dehﬂet içinde bîdâr oldu¤unda cemi’î mâ-melekîni bezl iderek Bursa’da Üftâde
Efendi’den inâbe eylemiﬂdir. ﬁeyh müﬂâr-› ileyh’den tekmîl-i tarîk idüb seccâde-i hilâfete me’mur buyurulmuﬂ. Ba’dehû Üsküdar’da bir dâr alub berhordâr old›. Hülâsa-i kelâm yedi pâdiﬂah dest-i ﬂerîflerini bûs itmiﬂlerdir. Ve Sultan Ahmed Han rikâb›nda piyâde gitmiﬂlerdir. Yüz yetmiﬂ bin müride irâdet virmiﬂdir.
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Ol asr›n kutb› vâs›l-› gencine-i esrâr-› hakîkat, ser-çeﬂme-i ser-çeﬂmân meﬂreb-i
ma’rifet, ﬂem’-i mihrâb-› mücâhede, çeﬂm-i çerâ¤-› erbâb-› müﬂâhede idiler. Evsâf-› haddeden bîrûn, hayrât u hasenât› binden efzundur. Yüz mücelled mutasavv›fâne te’lifât, ebyât-› ilâhiyatlar› vard›r. Hüdâyî tahallus iderler. Hamd-i Hûdâ bu hakîr ﬂeref-i sohbetleriyle müﬂerref olmak nasib olmuﬂdur. Ve bu reﬂîdi
h›rkas› dâmeniyle setr edüb evlâd-› ma’nevimiz olsun dimiﬂlerdir. Bî-had va’z
ve nasihatler›nde bulunub yed-i mübâreklerini takbîl ile ber-murâd oldu¤um cihetle iftihâr eylerim.” 4
Evliya Çelebi, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ﬂeyhi olan Üftâde için: “ Rükn-i muhterem ve kutb-› muhteﬂem, zahid-i yegâne, arîf-i zamâne” demektedir.5
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Üsküdar’a yerleﬂmesi sonucu, halk Celvetiyye tarikat›na büyük bir sempati duyar. Yap›lan sohbet ve zikir meclislerinde, tekbir ve
ilahilerle tasavvufî hayat›n atmosferi Üsküdar’a yay›l›r. Seyahatname’de bu husus: “...Bu ﬂehirde tarîk-i Celvetî iﬂtihar bulma¤›yla Ayîn-i Ezgâr mahallinde ilm
û edvâr üzre gûnâ-gûn ilâhiyatlar› ve zikr ü zecel ü tasnifât ok›r.”6 ﬂeklinde ifade edilir.
Üftade’nin, Azîz Mahmud Hüdâyî’ye “Bir zaman ola ki, padiﬂahlar rikab›nda
yürüyeler.” ﬂeklinde yapm›ﬂ oldu¤u dua, zaman› gelince gerçekleﬂir. Evliya Çelebi, I. Ahmed’in Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerine gösterdi¤i hürmet hakk›nda “ kutbiyyete kadem basup Sultan Ahmed rikâb›nda piyâde yürümüﬂtür”7
ﬂeklinde söylemektedir.
Evliya Çelebi, yedi padiﬂah›n Hüdâyî’nin elini öptü¤ünü, 170.000 müride iradet
(el) verdi¤ini kaydetmektedir.8 Azîz Mahmud Hüdâyî, halktan sultanlara kadar
uzanan geniﬂ bir tesir halkas› meydana getirdi. Devrin padiﬂahlar›yla yak›n ilgi
kurdu. III. Murad, I. Ahmed ve II. Osman gibi padiﬂahlara mektup yazm›ﬂ ve
ö¤ütte bulunmuﬂtur. IV. Murad’a saltanat k›l›c›n› kuﬂatm›ﬂ, Ferhad Paﬂa ile Tebriz seferine kat›lm›ﬂt›r.9

1. Sultan Ahmed Camii’nin Temel Atma ﬁeyhi Oluﬂu:
Evliya Çelebi, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Sultan Ahmed Camii’nin yap›l›ﬂ›nda
bulundu¤unu ve temel ﬂeyhi oldu¤unu kaydetmektedir.10 Sultan Ahmed Camii’nin yap›l›ﬂ› hakk›nda bilgi verirken bu hususu ﬂöyle ifade eder: “...Ayasofya
kurb›nda At Meydan› nâm mahalde bir mürtefi’ yerde k›blesi Çatlad›kapu taraf›ndan deryâya nâz›r bir cây-› vâsi’de bir câmi’-i cediddir kim gûya bir na-münakkab bir dürr-i yektâd›r. Merhum Sultan Ahmed bu câmi’in zemininde beﬂ
aded sarây-› vüzerây› mâl›yla alup cümlesin esâs›ndan münhedim idüp bir sahrâ misâl cây-› küﬂâde olup cemî’ üstâd-› mi’mârân u mühendisin cem’ olup Üsküdarî Mahmud Efendi’nin..du’alar› ile esâs› hafr›na ﬂürü’ eyleyüp ibtida Sultan
Ahmed Han dâmenine türâp doldurup “ Yarabbi Ahmed kulun hizmetidir kabül-› dergâh eyle” diyü ›rgâtlar ile temelden türâb taﬂ›m›ﬂd›r...Mahmud Efendi
temel ﬂeyhi...old›.”11
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‹skele Camii ve III. Ahmed Çeﬂmesi

Azîz Mahmud Hüdâyî, halktan sultanlara kadar uzanan geniﬂ bir tesir halkas›
meydana getirdi. Devrin padiﬂahlar›yla yak›n ilgi kurdu. III. Murad, I. Ahmed ve
II. Osman gibi padiﬂahlara mektup yazm›ﬂ ve ö¤ütte bulunmuﬂtur. IV. Murad’a
saltanat k›l›c›n› kuﬂatm›ﬂ, Ferhad Paﬂa ile Tebriz seferine kat›lm›ﬂt›r.12

2. Girit Meselesi ‹le ‹liﬂkisi
Girit Adas›n›n Trablus, Tunus ve Cezayir deniz yollar› üzerinde bulunmas› ve
Venediklilerin buraya hakim olmalar›, Do¤u Akdeniz’deki Türk hâkimiyeti bak›m›ndan ciddi bir engel teﬂkil ediyordu.13 Bu stratejik nedenlerden dolay› Girit
Adas›n›n Osmanl›ya ba¤lanmas›n›n büyük bir önemi vard›. Girit meselesi Osmanl› Devletini uzun y›llar u¤raﬂt›rm›ﬂt›r.
Seyahatname’de geçen bilgiye göre Azîz Mahmud Hüdâyî, Girit Adas›n›n Osmanl› topraklar›na kat›lmas› için I.Ahmed’i ikna eden bir grubun içinde de bulundu. Evliya Çelebi, babas›ndan dinledi¤i hat›ras›n› ﬂöyle nakleder: I. Ahmed,
bir gün yap›m› devam eden Sultan Ahmed Camîî’nin bahçesinde devrin ileri
gelenlerine muhteﬂem bir ziyafet verir. Davetlilerin içinde, komutanlar, devlet
adamlar›, alimler ve birçok tarikat ﬂeyhleri de bulunur. Ziyafetten sonra topluca dua edilir ve davetliler da¤›l›r. Ancak, Sultan I. Ahmed’in çad›r›nda hat›r› say›l› birkaç kiﬂi kal›r. Bunlardan birisi de Azîz Mahmud Hüdâyî Efendidir. Sultan I. Ahmed “ ‹nﬂallah bu câmimiz tamamlan›p ayd›nl›k bir mâbed olur. Hûda
tamamlanmas›n› nasip eyleye. Fakat bu camiye büyük vak›flar laz›md›r “ der.
Bunun üzerine Azîz Mahmud Hüdâyî, bizce daha önceden düﬂündü¤ü Girit
Adas›n›n fethi konusundaki düﬂüncelerini ﬂöyle aç›klar. “ Padiﬂah›m! ‹maretle86
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rini, cizye gelirlerini camiye vakfetmek amac›yla bir ülkeyi fethetmek için gazaya niyet edin. Kanuni Sultan Süleyman, Malta ve Rodos adalar› ile, ‹stanköy,
Hereke, Eliki, Sönbeki’yi fethederek bütün gelirlerini camisine vakfetti. Bundan
dolay›d›r ki, Süleymaniye vakf› büyük vak›flardand›r. Ne olayd› siz de, denizyoluyla Hicaz’a giden hac›lar› ve M›s›r’a giden tüccarlar›n mallar›n› ya¤malay›p
öldüren Venedikli korsanlar›n elindeki Girit Adas›n› alsayd›n›z da Müslümanlar› Venedikli korsanlar›n kötülüklerinden kurtarsayd›n›z”der. Azîz Mahmud
Hüdâyî ve orada bulunanlardan Cerrahî ‹brahim Efendi, “ bu halis niyet için,
Allah r›zas› için fatiha” deyip fatiha okurlar. ‹nﬂallah bu duam›z kabul olur derler. Bunun üzerine Sultan I. Ahmed “ Bizim, Venediklilerle antlaﬂmam›z vard›r.
Antlaﬂmaya ayk›r› davranmak Peygamberimiz’in (s.a.v) sünnetine ayk›r›d›r.
Hangi bahaneyi ileri sürüp, bar›ﬂ› bozaca¤›z. Üstelik, Anadolu’da birçok asiler
halen mevcut. Onlarla u¤raﬂmaktay›z” der. Evliya Çelebi’nin ifade etti¤ine göre,
bu toplant›dan on iki gün sonra, asilerin bertaraf edildi¤i haberi saraya ulaﬂ›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Sultan I. Ahmed’in huzuruna ç›kar ve; “ Gazan›z mübarek olsun:
Rakibin biri öldü, biri kald›
Yaz›k ki, ölece¤i diri kald›.
ﬁimdi Padiﬂah›m! Geçen gün yapt›¤›m›z konuﬂmalar›m›z üzere, Allah’a hamd
olsun ki. Celalî isyanlar› k›r›ld›. ﬁimdi, Girit Adas› gazas›na niyet edip, Venedik
Kral›na bir elçi göndererek Girit Adas›n› iyilikle vermelerini isteyiniz, görelim
ortaya ne ç›kar?” der. Sultan I. Ahmed, Azîz Mahmut Hüdâyî’nin bu çeﬂit nasihat yollu teﬂvikinden çok hoﬂlan›r ve derhal bir mektup yazd›r›r. Kurt Çavuﬂ
ad›ndaki bir elçiyi gönderir. Elçi, Venedik Kral› taraf›ndan kabul edilir. Sultan
I. Ahmed’e sunmak üzere kendisine ayr›ca bir mektup verir. Venedik Kral›
Pençprim’in gönderdi¤i mektup ﬂöyle yaz›l›d›r:
“Osmano¤ullar›n›n seçkini, onalt›nc› ﬂân› büyük padiﬂah! Allah devletinizi k›yamete kadar devam ettirsin. Mekke ve Medine, Kudüs ve Irak, Arap ve Acem
padiﬂah› Sultan Ahmed Han padiﬂah›m›z. Cenab-› Hak mübarek vücudunuzu
koruyup, devletinizin kudretini daim eyleye. Bizim gibi Pençprim’den Girit
Adas›n› talep etmiﬂsiniz. Alt› yüz bin reâyâs› ile, yetmiﬂ alt› kalesi ile, senelik
yedi M›s›r hazinesi has›l olur. Yedi yüz yetmiﬂ parça köyü, yedi adet alt›n ve gümüﬂ ve di¤er madenleri ile yedi yüz yetmiﬂ mil geniﬂli¤indeki Girit Adam›z ki,
herkesin göz dikti¤i yerdir, onu size verelim.” ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r. Padiﬂah›n
huzurunda bu mektup okunduktan sonra, Azîz Mahmud Hüdâyî yüksek sesle “
bu niyete fatiha” der ve orada bulunanlar taraf›ndan çeﬂitli dualar okunur.14

B- Seyahatname’deki Celvetiyye Derviﬂleri
1. Derviﬂ Efendi: Azîz Mahmud Hüda’yinin halifelerindendir.15 Tarikat›n› Silistre bölgesinde yaym›ﬂt›r. Seyahatname’de halim selim bir tabiata sahip olan Derviﬂ Efendi için; “...tarîk-i Celvetî’de Üsküdarî Mahmud Efendi halifesidir...Halûk
ve halîm ve selîm mürﬂid-i kâmil bir erdir.”16 bilgisi verilmektedir. Evliya Çelebi, Derviﬂ Efendi’yi ziyaret etmiﬂ ve hay›r dualar›n› alm›ﬂt›r. Bu hususu bir baﬂ87
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ka yerde ﬂöyle dile getirmiﬂtir: “ ...hakka ki, Üsküdarî Mahmud Efendi tarîk›nde
dervîﬂ-i dil-rîﬂ-i Celvetî idi. Hamd-i Hudâ du’â-i hayrlar›yla ﬂerefyâb olduk.”17
2. Dizdârzâde Ahmed Efendi (öl. 1032/1623):18 Seyahatname’de Dizdârzâde Ahmed Efendi hakk›nda “Üsküdarî Mahmud Efendi hazretlerinden inabet edüp tarîk-i Celvetî’de ilmi tasavvufa malîk pâk u pâkize râh-› Hakk’a sâlik ulu kimse
idi....”19 ﬂeklinde bilgi verilmektedir. ﬁeyh Ahmed Sultan için ayr›ca eﬂ-ﬁehir
Dizdârzâde Efendi lakab› da kullan›lm›ﬂt›r.20 Evliya Çelebi, ﬁeyh Ahmed Sultan’›n babas›n›n dostu oldu¤undan haftada bir defa evlerine geldi¤ini söyler.
Kendisinden Kur’ân-› Kerîm ve Molla Cami dinledi¤ini de belirtir. ﬁeyh Ahmed
Sultan, I.Mustafa (öl. 20 Ocak 1639) döneminde Edirne’ye gitmiﬂ bir tekke ve bir
cami yapt›rm›ﬂt›r. Edirne’de vefat edip, yapt›rd›¤› Camii’de medfundur. Evliya
Çelebi, ziyaret etti¤i ﬁeyh Ahmed Sultan hakk›nda “.... Edirne’ye gidüp Mahmud Efendi’den me’zun olmuﬂ bir cami’ ve bir zaviye binâ eylemiﬂ. Yine cülus›
Mustafa Han’da merhum olup Cami sahas›nda defn olunmuﬂdur.”21 ﬂeklinde
bilgi vermektedir.
3. ﬁeyh Muhammed Dâ¤î: Gelibolu’nun Üçbaﬂ Köyü’nde dünyaya gelmiﬂtir. ‹lk
önce Bayramiyye tarikat›na girmiﬂ, daha sonra ‹stanbul’a giderek Azîz Mahmud
Hüdâyî’ye intisâb etmiﬂtir. Tarikatta söz sahibi olunca Sultan Ahmed’in sohbetlerine kat›lm›ﬂt›r. Sultan Ahmed taraf›ndan do¤um yeri olan Üçbaﬂ Köyü kendisine temlik edilmiﬂtir. Daha sonra yerleﬂti¤i Üçbaﬂ Köyünde bir tekke ve mescid
yapt›rm›ﬂt›r. H. 1019 tarihinde vefat etmiﬂtir. Yapt›rd›¤› tekkede medfundur. Seyahatname’de “ Azîz-i merhum bu tekyede rahm-› mâderden müﬂtakk olub Gelibolu’da Tarîk-i Bayramîyye’ye bî’at ile neﬂvû nemâ bulmuﬂ ve sonra ‹stanbul’a
varub Üsküdârî Mahmud Efendi’den cîhâz-› fakr-› Celvetîyye’yi kabul edüp tarik›nda ›yar oldukta Sultan Ahmed Han sohbetiyle müﬂerref olmuﬂ ve Sultan
Ahmed kendüsüne bu karyesini temlik edüp eline hatt-› ﬂerîf vermiﬂdir. Buraya
geldikde helal mal›yla bîna etdikten sonra merhum olub burada defîn-i hâk k›l›nm›ﬂd›r, dediler. Hatta seng-i mezar›nda muharrir olan (Ta¤î 1019 tarihi vefat›na iﬂaret imiﬂ.”22 ifadeleri ile bilgi verilmektedir.
4. ﬁeyh Korucuzâde: Belgrad’ta yaﬂam›ﬂt›r. Hayat› hakk›nda bilgi verilmemiﬂtir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halifesidir. Evliya Çelebi, ﬁeyh Korucuzâde için “ Üsküdârî Mahmud Efendi halifesi ve tarik-i Celvetiyye dedesidir.”23 demektedir.
5. ﬁeyh ‹brahim: Celvetiyye’nin Tire’de bulunan Arapp›nar› Tekkesi’nde irﬂad
görevini yürütmüﬂtür.24

C- Seyahatname’deki Celvetiyye Tekkeleri
1. Bursa Üftâde Tekkesi: Bursa ‹ç kale de bulunan bir tekkeydi. Evliya Çelebi
“tarîk-i Halvetî bir âsitane” diye bildirmektedir.25 Ahmed Cevdet neﬂrinde Fetâvî Efendi tekkesi olarak geçmektedir.26
2. Üsküdar Hazreti Mahmud Efendi Tekkesi: Evliya Çelebi, Üsküdar’da çeﬂitli tarikatlara ait k›rk yedi tekkenin varl›¤›ndan söz eder. Azîz Mahmud Hüdâyî tekkesini, en bak›ml› olanlar› içerisinde zikreder. Bu tekke’de üç yüz fakirin ( müridin)
gece gündüz zikrullah ile meﬂgul oldu¤unu, cuma namaz›ndan sonra kurulan zi88
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kir meclisinin çok kalabal›k geçti¤ini bildirir. Evliya Çelebi, bu tekke için: “...Amma cümleden tekye-i Hazret-i Mahmud Efendi, tarik-i Halvetî’de öyle bir astâne-i
azim yokdur kim ﬂeb u rûz ( gece gündüz) üç yüz fukaras› zikru’llah ile meﬂgullerdir. Her birinin birer guﬂede savma’lar› vard›r. Ba’de salâti’l-Cum’a öyle tevhidi sultânî olur kim istimâ’ iden aﬂ›klar sermest olurlar.”27 demektedir. Bu tekke, Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesi, Azîz Mahmud Efendi Soka¤›’ndad›r.28
3. Erdebîlî Tekkesi: Evliya Çelebi, bu tekkenin Ayasofya yak›n›nda oldu¤unu
ifade etmektedir.29 Sinâneddin Efendi (951/1544) taraf›ndan yapt›r›lan bu tekkenin Halvetiyye tekkelerinden oldu¤unu görmekteyiz. Celveti meﬂay›h›ndan Abdurrahman Nesib Efendi ve amcas› Abdi Efendi bu tekkede ﬂeyhlik yapt›klar›ndan Celveti tekkesi olarak kabul edilmektedir.30 Günümüzde, yerinde ahﬂap bir
bina yap›lm›ﬂ ve çevresinde mezarlar vard›r.31
4. Derviﬂ Efendi Tekkesi: Balkanlarda Silistre ﬂehrindeydi. Bu tekkenin Derviﬂ
Efendi’nin o¤lu taraf›ndan yap›ld›¤› “ Derviﬂ Efendi tarîk-› Celvetiyye’de Üsküdârî Mahmud Efendi halifesidir ki, tekyeyi dahi Derviﬂ Efendi zâde binâ etmiﬂdir.”32 ifade edilmektedir. Bir baﬂka yerde” ...kim tekyeyi yine mahdûm-› Dervîﬂ
Efendi bina etmiﬂdir.”33 denilmektedir.
5. Filibe’deki Celvetî Tekkeleri: Evliya Çelebi’nin dedi¤ine göre, Filibe’de on bir
tane Celvetî tekkesi bulunmaktayd›. Bu tekkeler hakk›nda “ Ve cümle on bir
aded tekye-i dervîﬂ-i dilriﬂân-› zîﬂân vard›r. Evvelâ on bir aded tekye-i Halvetî ve
Celvetî vard›r.” bilgisi verilmiﬂtir.34
6. Gözlü Celvetî Tekkesi: K›r›m yar›madas›nda bulunan Gözlü ﬂehrindeydi. Bu
tekke hakk›nda herhangi bir bilgi verilmemektedir.35
7. Kefe Celvetî Tekkesi: Seyahatname’de verilen bilgiye göre, K›r›m’da Kefe ﬂehrinde Celvetî tarikat›na mensub bir tekke bulunmaktayd›.36
8. Celvetî Ali Efendi Tekkesi: Girit Adas›’nda Kandiyye ﬂehrindedir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halifelerinden Celvetî Ali Efendi Tekkesi olarak bilinmekteydi.
Seyahatname’de:”Üsküdâri Mahmud Efendi halîfesi Celvetî Ali Efende tekyesi”37 olarak ifade edilmektedir.
9. Dizdâr Hasan Tekkesi: Rumeli’nde Engili ﬂehrine ba¤l› Ayamavra kasabas›ndayd›. Seyyah›m›z, bu tekkenin bulundu¤u yerin Dizdâr Hasan menzili ad› ile
an›ld›¤›n› belirtir. Tekke, Ayamavra’n›n do¤usunda a¤aç köprü ile geçilen nehrin dört yüz ad›m uza¤›nda yüksek bir kayan›n üzerindeydi. Kaleyi ar›nd›ran
binas›nda yeterli say›da misafir odalar›, meydan›, mutfa¤›, kileri ve mescidi vard›. Yetmiﬂ Celvetî derviﬂinin kald›¤› bu tekkede, Ayamavra’n›n gönül ehli insanlar›n›n kat›l›m› ile zikir ve sohbet meclislerinin düzenlendi¤i bilgisi de verilmiﬂtir. Seyahatname’de bu tekke hakk›nda :” Ayamavra kal’as›n›n ﬂark›nda a¤aç cesireler âﬂ›r› dört yüz ad›m bâ’id bir yalç›n kayac›k kal’a misal kuleli ve meydanl› yetmiﬂ aded fukâra-y› celvetiyye hücreleri ve mihmân hâneleri ve matbah-›
keykâvuslu ve kilerli ve nice cihânnümâ maksureli ve bir mescidli ve aﬂa¤›s›nda bir ba¤-› irem misal bahçeli bir mesiregâh yerdir kim, Ayamavra’n›n cümle
yârân-› bâ-sefâ-y› erbâb-› ma’arifleri bunda cân sohbetleri edüb tevhid ve zikrullah iderler.”38 ﬂeklinde bilgi verilmektedir.
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10. Yakub Efendi Tekkesi: Rumeli’nde Avlonya ﬂehrindeydi. Evliya Çelebi, burada üç adet tekkenin oldu¤unu söyler. Yakub Efendi tekkesinde yüzlerce derviﬂin kald›¤› ifade edilmiﬂtir. Bu tekke için: “...cümle üç adet âsitâne-i ehli tevhid hankâhlar› var. Cümleden Yakub Efendi tekyesi hânedân-› Celvetiyedir
kim,39 nice yüz aded pâ-bürehne ve ser-bürehne h›rka...sahibi abdâlânlar› vard›r...”40 denilmektedir.
11. Sinan Paﬂa Tekkesi: Arnavutluk’ta ‹lbasan ﬂehrindeydi. ‹lbasan’da on bir
tekkenin oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Evkaf› ve derviﬂi çok olan bir tekkeydi. Bu tekkenin güzelli¤ini anlatmak için baﬂka bir yerde mislinin olmad›¤› ifade edilmiﬂtir.” Cümle on bir aded hankâh-› fakîrând›r cümleden kal’e içre Sinan Paﬂan›n
tekye-i celvetiyyesi41 bir ﬂehirde yokdur fukâras› ve evkâf› çokdur.”42
12. Arapp›nar› Tekkesi: ‹zmir’in Tire ‹lçesinde bulunan Celvetiyye tekkelerindendi. Evliya Çelebi, Tireliler’in kendisine, fakir ve kimsesizlere yard›m etme
amac›yla hizmet gören üç yüz altm›ﬂ tekke ve mesiregâh›n oldu¤unu söylediklerini ifade eder. Bu tür yap› ve hay›r kurumlar›n›n çoklu¤undan dolay› Tireliler’in bundan sevinç duyup gururland›klar›n› söyler. Bu tekkelerin içinde en büyük ve bak›ml›s›n›n Arap p›nar› Tekkesi oldu¤unu belirtir.
Seyyah›m›z›n ifadesine göre, evkaf bak›m›ndan hayli zengin olan Arap p›nar›
Tekkesi, Tire’nin güneyinde yüksek bir yerde bina edilmiﬂti. Kendisi de, bu tekkede misafir olarak kalm›ﬂ, ﬁeyh ‹brahim’in sohbetinde bulunmuﬂtur. Tekkenin
yamac›nda bulundu¤u da¤ ve çevredeki bütün ba¤lar bu tekkenin vakf› idi. Bu
ba¤lar derviﬂler taraf›ndan ekilmiﬂti. Tekke de iki yüz kadar derviﬂ kalmaktayd›.
Tekkeye gelen misafirler için, zengin mutfa¤›ndan çeﬂitli yemeklerin piﬂirilip, verildi¤i de verilen bilgiler aras›ndad›r. Çevre köylerden bu tekkeye mensub yirmi
bin mürid’in oldu¤u da ifade edilmiﬂtir. Seyahatname de: “... bu ﬂehrin âyân ve eﬂraflar› nakli üzere bîdürüd ve bîminnet âyende ve revendeye salâ mesiregâh› bîminnet üç yüz altm›ﬂ iremizatü’l-imad misilli teferrücgâhlar›m›z vard›r deyu garralan›rlar. Ve hakka ki vard›r. Lâfü güzaf de¤ildir. Amma herbirinin medhinde lisan kas›rd›r ve kalemler kâsirdir. Ancak bu kadar tahrir etdik. Ve bu ﬂehir icre
cümle yetmiﬂ ehli tarik tekyesidir. Cümlesinden ulu dergâh ﬂehir k›blesi canibinde gûhistan içre Arabp›nar› tekyesi ﬂehre ve sahraya naz›r cihannüma bir âsitanei ra’nad›r. ﬁeyhi ‹brahim Efendi hazretleridir kim ﬂerefi sohbetleri ile müﬂerref
olub destebuslar› ile ﬂereyab olub duai hay›rlar›n ald›k. Ve bir gice mihman olub
tevhid tezkiri sultanîler eyliyüb sabahadek can sohbetleri eyledik Ulu âsitanedir.
Ayende ve revendeye nîmeti mebzuldür. Ve evkaf› gâyet çokdur. Hattâ tekyenin
ensesindeki da¤lar ve ba¤lar cümle bu tekyenindir. Desti fukara ile has›l olmuﬂdur kim k›rk gûne kadar âbdar üzümü olur. Ve hâlâ tekyede iki yüzden mütecaviz fukaralar âmâdedirler. Ve matbah› keykâvüsünden nîmeti bîimtinan›n tenavül
idüb Ya Rezzak ve Ya Mün’im esmas›na meﬂgullerdir. Ve sair kura ve kasabâtlarda dahi yirmi binden mütecâviz müridi feridi vard›r....Ve tekye kurbinde bir cami
ve yetmiﬂ seksen müteehhil fakirhaneleri ve ba¤ gülistanlar› ve murgzar lâleizar
feryad› hezar nalesinden uﬂﬂak bîzar oldu¤› bir âsitanei ibretnümad›r.”43
13. Halep Celvetî Tekkesi: Evliya Çelebi’nin bildirdi¤ine göre Halep’te bir Celvetî tekkesi bulunmaktayd›.44
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Üsküdar k›y›lar›ndan bir görünüm

14. ﬁeyh ‹smail-i Celvetî Tekkesi: Mekke’de Ebu Kubeys Da¤›’n›n kuzeyinde bulunan bir tekkeydi. Seyahatname’de bu tekke için “ ...bir cihân-nümâ tekye-i ibret-nümâ bir âsitane-i dîlküﬂâ bir tekyedir.”45 denmektedir.
15. Abdullah-› Celvetî Tekkesi: Mekke’deki Celvetiyye tekkelerindendi. Bu tekkenin daha önce Hz. Hasan’›n evi oldu¤u söylenmiﬂtir. Seyahatname’de “ ...tekye-i Abdullah-› Celvetî zeman› kadimde ‹mam Hasan hazretlerinin hane-i ﬂerifi
imiﬂ.”46 ﬂeklinde bilgi verilmektedir.

D- Seyahatname’deki Celvetiyye Ziyaretgahlar›
1. ﬁeyh Muhammed Üftâde Efendi Ziyaretgâh›: Üftâde Hazretlerinin ziyaretgâh› Bursa ‹ç kale içerisinde büyük bir tekkededir. Büyük keramet ve ulvî makam
sahibi Üftâde’nin vefat tarihi için Seyahatname’de :
Düﬂdi ›skât› bâ ile târîh
Geçdi Üftâde Bursa’n›n kutb›. Sene 988.47 kayd› düﬂüldü¤ü bilgisi verilmektedir..
2. Azîz Mahmud Hüdâyî Ziyaretgâh›: Evliya Çelebi, Üsküdar’daki bu ziyaretgâh
hakk›nda: “Ziyaretgâh-› Kutbü’l-aktâb u âfâk eﬂ-ﬁeyh ale’l-›tlâk Hazret-i Mahmud Efendi, ziyaretgâh-› has u ammd›r kim tekyesinde medfundur.”48 demektedir. Vefat tarihi için Nev’izâde taraf›ndan düﬂülen dörtlük ﬂöyledir:
Zînet-i cennet-i adn u kusûr
Bir yaz u cenâs-› mevrud
Sâlü’l-hat›r an sahibehâ
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Hatif kâle eﬂ-ﬁeyh Mahmud. Sene 1038.49 Azîz Mahmud Hüdâyî’nin vefat tarihi
için Veysi Efendi denilen bir ﬂah›s taraf›ndan da ﬂu beyit yaz›lm›ﬂt›r.
Veysi ki olm›ﬂd›r lu¤azda bî-bedel
Ta’yin-i sâl fevt›ne tarihdir ¤azel. 1038.50 Evliya Çelebi, Veysi Efendi’nin Azîz
Mahmut Hüdâyî’nin muhiblerinden oldu¤unu, senenin baﬂ›nda vefat eden Azîz
Mahmut Hüdâyî’ye bu beyti tarih olarak düﬂerken, kendisinin de birkaç ay sonra vefat etti¤ini, dolay›s›yla kendisine de tarih düﬂürdü¤ünü ifade etmektedir.
3. ﬁeyh Muhammed Dâ¤î Ziyaretgâh›: Gelibolu’da Üçbaﬂ Köyündedir.51
4. ﬁeyh ‹brahim Efendi Ziyaretgâh›: Evliya Çelebi’nin ifadesine göre, ﬁeyh ‹brahim, Arapp›nar› Tekkesinin ﬂeyhi olan ﬁeyh ‹brahim’in babas›d›r. Ziyaretgâh›
Tire’deki Arapp›nar› Tekkesindedir.52

SONUÇ
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Azîz Mahmud Hüdâyî ve tarikat› Celvetiyye ile ilgili unsurlar hakk›nda verdi¤i bilgiler, di¤er kaynaklarla yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda do¤ru oldu¤u görülmüﬂtür.
Evliya Çelebi, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin hayat hikayesini k›sa ve öz olarak ele
alm›ﬂt›r. Osmanl› toplumunda sosyal, siyasi ve tasavvuf sahas›ndaki rolüne dikkat çekmiﬂtir. Mürﬂidi Üftade hakk›nda da kayda de¤er bilgiler sunmuﬂtur. Celvetiyyenin 5 halifesi, 15 tekkesi ve 4 ziyaretgâh› ile ilgili olarak çok de¤erli malumat verildi¤i görülmektedir.
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Cilt) Türkçeleﬂtiren Zuhurî Dan›ﬂman, Zuhurî Dan›ﬂman Yay›nevi, ‹stanbul, 1969-1971., II/173.
28 Yüksel Yoldaﬂ Demircanl›, ‹stanbul Mimarisi ‹çin Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›, ‹stanbul, tsz., s. 282.; Geniﬂ bilgi için bkz: Ayvansarâyî,
Hadîka, II/17-18-195-204-241-257.
29 a.g.e., (Gökyay), s. 131.; a.g.e., ( Topkap› Ba¤dat 304), 92b.
30 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî yahut Tezkire-i Osmâniye, ‹stanbul 1308. C.3.s.327.; H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, s. 283.
31 Demircanl›, a.g.e., s. 279.
32 Seyahatname, (Cevdet), III/336-337.
33 a.g.e., ( Heyet), 3/192.; Ekrem Hakk› Ayverdi, Avrupa’da Osmanl› Mimari Eserleri, Bulgaristan,
Yunanistan, Arnavudluk, ‹stanbul Fetih Cemiyeti, ‹stanbul 1982. IV/91.
34 a.g.e., (Cevdet), III/385.; A.g.e., (Heyet), 3/217.; a.g.e., (Topkap› Ba¤dat 305), 135a.
35 a.g.e., (Cevdet), VII/568.
36 a.g.e., (Cevdet), VII/677.
37 a.g.e., (Cevdet), VIII/512.
38 a.g.e., (Cevdet), VIII/631.
39 a.g.e., (Cevdet), VIII/706. 5. Dipnotta bu tekke için “Halvetiyye” tekkesi oldu¤u ifade edilmektedir.
40 a.g.e., (Cevdet), VIII/706.; Ekrem Hakk› Ayverdi, a.g.e., IV/390.
41 a.g.e., (Cevdet), VIII/721. 7. Dipnotta “ Halvetiyyesi” olarak belirtilmektedir.; E. Hakk› Ayverdi,
a.g.e., IV/399.
42 a.g.e., (Cevdet), VIII/721.
43 a.g.e., (DM), IX/170.
44 a.g.e., (DM), IX/380.
45 a.g.e., (DM), IX/773.
46 a.g.e., (DM), IX/ 773.
47 a.g.e., (Cevdet),II/53-54.
48 a.g.e., (Cevdet), I/479.
49 a.g.e., (Gökyay), s. 205.
50 a.g.e., (Cevdet), I/479.
51 a.g.e., (Cevdet), V/321.
52 a.g.e., (DM), IX/172.

94

.

Bir Arﬂiv Vesikas› Iﬂ›¤›nda Hüdâyî
Âsitânesi’ne ﬁeyh Tayini
D R . N E C D E T

Y I L M A Z

Araﬂt›rmac› - Yazar

Üsküdar’›n müslüman kimli¤inin oluﬂmas›nda bir tak›m unsurlar vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda “Fetih Hadisi”nin motivasyonuyla ‹stanbul’u ‹slâm’›n ve insanl›¤›n
hizmetine hediye etmek maksad›yla denizden ve karadan bu kutlu ﬂehre gelen
sahabiler bulunmaktad›r. Üsküdar ‹stanbul’da Hac yolculu¤unun baﬂlang›ç yeri olarak kabul edilmiﬂ, Avrupa’dan gelenler burada toplanm›ﬂlard›r. Üsküdar
bu yönüyle Kâbe Topra¤› say›lm›ﬂt›r. ‹nsanlar› terbiye etmeleri dolay›s›yla yayg›n e¤itim müesseseleri olan tekke ve dergâhlar›n bu kimli¤in oluﬂmas›nda ayr›
bir yeri vard›r. Onlar içerisinde de Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesi’nin a¤›rl›¤›
bir baﬂkad›r.
Anadolu topraklar›nda neﬂv ü nemâ bulmuﬂ dört tasavvuf mektebinden birisi
olan Celvetiyye’nin beﬂi¤i Üsküdar’d›r. Osmanl› irfan›n› anlamak için Üsküdar’›
ve buradaki büyük kültür oca¤› olan Hüdâyî Âsitânesi’ni tan›mak gerekir.
Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi, Ali Emîrî Tasnifi’nde bulunan bir vesika bu dergâh›n XVIII. yüzy›ldaki yönetimi ile ilgili çarp›c› ipuçlar› vermektedir. Hüdâyî
Âsitânesi’nde ﬂeyh olan Bilecikli Osman Efendi, yetiﬂtirip hilâfet verdi¤i Yâkub
Afvî Efendi lehine tekkenin ﬂeyhli¤inden ferâgat etti¤ini bir arzuhal ile bildirmekte, durum yetkili merciler taraf›ndan incelenip rapor edildikten sonra da
teklifin uygunlu¤u sadrazam taraf›ndan onaylanmakta ve bir berat verilmektedir.
Bu tebli¤de belge bir bütün olarak sunulduktan sonra, ad› geçen postniﬂinler
hakk›nda biyografik bilgiler verilecek, ard›ndan da belgenin geçti¤i aﬂamalar
diplomatik olarak belirtilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi, Ali Emîrî, III. Ahmed, nr. 2836.
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Sahh
‹ﬂâretleri mûcebince tevcîh olunmak
buyuruldu.
Fî 3 N1 sene 1140 [13 Nisan 1728]
Der-i devlet-i mekîne arz-› dâ’î-i kemîne oldur ki
Berât-› âlîﬂân ile mutasarr›f oldu¤um Üsküdarî Hüdâyî eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi
âstâne ve zâviyesini iﬂbu bâ’is-i arz-› ubûdiyyet olan kendi terbiyem ile mürebbâ ve halîfem eﬂ-ﬁeyh Ya’kûb Efendi ibn-i eﬂ-ﬁeyh Mustafâ dâ’îleri cümlenin
muhtâr› ve her vechile makâm-› mezbûra mahall ü müstahak-› ât›fet bendeleri
olma¤la bâ-iﬂâret-i aliyye-i veliyyü’n-ni’am ferâ¤ u kasr-› yedimden tevcîh ve yedine berât-› âlîﬂân ihsân buyurmak üzere pâye-i serîr-i a’lâya arz u i’lâm olundu, el-emr li-men lehü’l-emrindir.
Mine’l-abdi’d-dâ’î li’d-Devleti’l-Aliyyeti
ﬁeyh Seyyid Osmân Seccâde-niﬂîn Hüdâyî el-Üsküdârî
Tevcîh buyurulmak mercûdur
Ed-dâ’î Abdullâh
Ufiye anhu
An-vakf-›
merhûm ve ma¤fûrun leh Üsküdarî Hüdâyî eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi
eﬂ-ﬁeyh es-Seyyid Osmân ibn-i Seyyid Mustafâ Efendi
seccâde-niﬂîn Hüdâyî Hazret-i eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi der-Üsküdar
bâ yevm
7
Halîfe-i eﬂ-ﬁeyh Selâmî Alî Efendi
Dede Çelebi
Berât
Dâde sitâde an ref’-i eﬂ-ﬁeyh Mehmed Efendi ? be-mûceb-i ruûs-› hümâyûn ve
bâ-arz-› Lütfullâh Efendi müfettiﬂ-i evkâf ve Mehmed Selîm Efendi k_dî-i Üsküdar ve bâ-iﬂâret-i mevlânâ el-mütevellî ? ‹shak ‹smâ’îl Efendi hazret-i ﬁeyhü’l-islâm.2
fî 25 M3 sene 1130 [29 Aral›k 1717]
Merhûm-› müﬂârun ileyhin zâviyesinde vazîfe-i mu’ayyen ile seccâde-niﬂîn olan
eﬂ-ﬁeyh Mehmed Efendi fevt olup meﬂîhat-› mezbûre mahlûl olma¤la tekye-i
mezbûrenin fukarâ ve hüddâm›ndan ve Üsküdar’›n ulemâ ve sulehâs›ndan
cem’-i gafîr tekye-i mezbûreye ber-mûceb-i ﬂart-› vâk›f tarîk-i Celvetiyye’den
merhûm eﬂ-ﬁeyh Selâmî Alî Efendi’nin halîfesi ve hâlâ tekyesinde seccâde-niﬂîn-i irﬂâd olan mezkûr eﬂ-ﬁeyh es-Seyyid Osmân Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafâ Efendi’ye târîh-i mezbûrda tevcîh ve hâlâ üzerinde mukayyeddir. Fermân
sa’âdetlü Sultân›m hazretlerinindir.
Fî 3 N4 sene 1140 [13 Nisan 1728]
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Bilecikli Seyyid Osman Efendi
Aslen Bilecikli olan Osman Efendi,5 Seyyid Mustafa Efendi adl› bir zât›n o¤ludur. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin önde gelen halifelerinden Selâmi Ali Efendi’nin
terbiyesinde yetiﬂip ondan hilafet ald›ktan sonra Üsküdar’daki çeﬂitli tekkelerde postniﬂînlik yapm›ﬂt›r. Atpazar› yak›nlar›nda bir cami inﬂa ettirmiﬂtir. 25
Muharrem 1130 [29 Aral›k 1717] y›l›nda Hüdâyî Âsitânesi ﬂeyhi Mehmed Sabûrî Efendi’nin vefat› ile boﬂalan postniﬂînli¤e tayin edilmiﬂtir. On y›l kadar bu
hizmeti îfâ ettikten sonra halifesi ve dâmâd› Yâkub Afvî Efendi’nin yerine geçmesi için arzuhal vermiﬂ, bu tayin gerçekleﬂtikten bir hafta sonra vefat etmiﬂtir. “ﬁeyh-i Dergâh” terkibi ile vefat›na tarih düﬂürülmüﬂtür. Âsitâne’nin kendisinden önceki ﬂeyhi Mehmed Sabûrî Efendi’nin yan›na defnedilmiﬂtir.6

Yâkub Afvî Efendi
Celvetî meﬂâyihinden “Odabaﬂ› ﬁeyhi” diye tan›nan Fenâî Mustafa Efendi’nin
(v. 1115/1703-1704) o¤ludur. Selâmi Ali Efendi’nin halifelerinden olan bu zât
kimi kay›tlarda Amasyal›, kimilerinde ise ﬁumnulu olarak geçmektedir.
1089/1678 tarihinde ‹stanbul’un Topkap› semtinde do¤muﬂtur. ‹lk tahsilini tamamlad›ktan sonra Bilecikli Osman Efendi’ye intisap etmiﬂtir. Sülûkünü tamamlayarak halifesi ve ayn› zamanda dâmâd› olmuﬂtur. Üsküdar’da bulunan
Yeni Valide Sultan ve ﬁehzâde câmileri vaizliklerinde bulunduktan sonra 3 Ramazan 1140 [13 Nisan 1728] tarihinde ﬂeyhi ve kay›npederi Osman Efendi’nin,
lehine feragat etmesiyle Hüdâyî Âsitânesi’ne postniﬂîn olmuﬂtur. Bu vazifesini
vefat etti¤i 1149/1736 tarihine kadar sürdürmüﬂtür. Vefat›na “Ta’yîn-i râhat” ve
“ﬁeyh-i râhil” terkipleri ile tarih düﬂürülmüﬂtür. Vasiyeti icab› ‹nadiye’de Karaca Ahmed’e giden caddenin sa¤ taraf›na vâlidesinin yan›na defnedilmiﬂtir.105
Ayn› zamanda ﬂâir olan Yâkub Afvî Efendi, tasavvuf baﬂta olmak üzere tefsir,
hadis ve f›kha dair çeﬂitli eserler kaleme alm›ﬂt›r. Tespit edebildi¤imiz eserleri
ﬂunlard›r:8
1. Dîvânçe
2. Bir Na’t
3. ‹lhâkât ale’t-tecelliyât
4. Hediyyetü’l-vü’âz
5. Hediyyetü’s-sâlikîn
6. Hülâsatü’l-beyân fî mezhebi’n-Nu’mân
7. Kenzü’l-vâizîn
8. el-Lem’atü’n-Nûrâniyye fî ﬂerh-i ilâhiyyâti’l-Hüdâyî
9. Mefâtih
10. Netîcetü’t-tefâsîr fî Sûret-i Yûsuf
11. el-Vesîletü’l-uzmâ li Hazreti’n-Nebiyyi’l-müctebâ
12. Tarîkatnâme fî âdâbi’t-tecelliyât
13. Hediyyetü’l-ihvân
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Belgenin Dili
Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi, Ali Emîrî, III. Ahmed, 2836 numarada kay›tl› olan
transkiripsiyonu arz edilen bu belgeye göre, Hüdâyî Âsitânesi’nde 25 Muharrem
1130 [29 Aral›k 1717] y›l›nda postniﬂîn olarak göreve baﬂlam›ﬂ olan Bilecikli Osman Efendi, 3 Ramazan 1140 [13 Nisan 1728] tarihi itibariyle bu görevinden halifesi Yâkub Afvî Efendi ad›na feragat etti¤ini bildiren bir arzuhal sunmaktad›r.
Bu arzuhal ile birlikte belgenin geçirdi¤i safhalar ﬂu ﬂekildedir:
1. Ad› geçen ﬂeyhin arzuhali verilmiﬂtir.
2. Mezkûr ﬂeyhin durumunu gösterir önceki kay›tlar muhtemelen ruûs kaleminden derkenâr olarak ç›kar›lm›ﬂt›r.
3. Bu kay›tlar bir telhis ile özetlenmiﬂtir.
4. Kay›tlar› gören dönemin ﬂeyhülislâm› Yeniﬂehirli Abdullah Efendi9 müsbet
kanaatini bildirerek veziriazama arz etmiﬂtir.
5. Dönemin veziriazam› Nevﬂehirli Dâmad ‹brahim Paﬂa’n›n muvafakatini içeren derkenar olan buyrulduyu, verilen emrin do¤ru, hilesiz ve sahih oldu¤unu
belirten “sahh” kayd› da koyduktan sonra ﬂeyhülislâma iade etmiﬂtir.
Yukar›da sayd›¤›m›z aﬂamalardan geçen mezkur belgeden ö¤rendi¤imize göre;
1. Hüdâyî Âsitânesi ﬂeyhi, Dede Çelebi diye de bilinen Mehmed Sabûrî Efendi’nin
vefat› ile boﬂalan postniﬂînlik tayini 25 Muharrem 1130 [29 Aral›k 1717] y›l›nda,
Üsküdar’›n ulemâ ve sulehâs›n›n iste¤i ve evkaf müfettiﬂi Lütfullah Efendi, Üsküdar kad›s› Mehmed Selim Efendi ve ayn› zamanda dönemin ﬂeyhülislâm› da olan
vakf›n mütevellîsi Ebû ‹bhak ‹smâil Efendi’nin arz› üzerine gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2. Bilecikli Osman Efendi’ye bu hizmetinin karﬂ›l›¤› ve muhtemelen vakfiyenin
bir ﬂart› olarak günlük 7 akçe ücret verilmesi öngörülmektedir.
3. Bilecikli Osman Efendi’nin postniﬂîn olarak atanmas› yöntemine mukabil
kendisi, halifesi olan Yâkub Afvî Efendi lehine ﬂeyhlikten feragat etmektedir.

Sonuç
Vak›f müessesesi Osmanl› devrinde faaliyet gösteren tarikat ve tekkelerin devlet
nezdindeki meﬂruiyetlerini hukukî aç›dan tescil eden unsurlar›n baﬂ›nda gelir.
Devlet vak›f müessesesi arac›l›¤›yla tarikat faaliyetlerini kontrol etme ihtiyac›
duymuﬂtur. Bununla birlikte bu müessese siyasî otorite d›ﬂ›nda sistemleﬂmek
suretiyle âdeta bir çeﬂit sivil toplum nüvesi oluﬂturmuﬂtur.
Osmanl› dönemi tasavvufî hayat›n›n önemli unsurlar›ndan olan çeﬂitli tarîkatlara ba¤l› tekkelerde postniﬂînlik yapan meﬂâyihin tayinleri merkezî idare taraf›ndan yap›lmaktad›r. Osmanl› arﬂiv belgeleri bu tekkelerin tarihleri ve postniﬂînlerinin hayatlar› hakk›nda önemli ipuçlar› vermektedir. Bu aç›dan arﬂivlerden istifade edilmeden yap›lan tasavvuf tarihi çal›ﬂmalar› eksik kalacakt›r.
‹ncelemeye konu edindi¤imiz belge, Hüdâyî Âsitânesi’nin XVIII. yüzy›ldaki yönetim tarz›na önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.
99

.

D‹PNOTLAR
1

Ramazan
Ebû ‹shak ‹smâil Efendi (v. 1138/1726)’dir.
3 Muharrem
4 Ramazan
5 ﬁeyhî Mehmed Efendi, Anadolu vilâyetinin Canik sanca¤›n›n Bafra kazas›ndan oldu¤unu kaydeder. Bk. ﬁeyhî Mehmed Efendi, Vakâyiu’l-fudalâ, I-II (haz. Abdülkadir Özcan), ‹stanbul 1989,
II, 683.
6 Bk. Yâkub Afvî, Hediyyetü’s-sâlikîn, Süleymaniye Ktp., Hac› Mahmud Efendi, nr. 2715, vr. 19b;
ﬁeyhî, a.g.e., II, 683-684; Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi’, I-II, ‹stanbul 1281, II, 199;
Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ-y› Ebrâr fî ﬁerh-i Esmâr-› Esrâr, I-V, Süleymaniye Ktp., Yazma Ba¤›ﬂlar, nr. 2305-2309, III, 22; Tabibzâde Mehmed Zâkir ﬁükrî Efendi, Die ‹stanbuler DerwischKonvente und ihre Scheiche (Mecmûa-i Tekâyâ) (haz. M. Serhan Tayﬂi-Klaus Kreiser), Freiburg
1980, s. 78; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî yahud tezkire-i meﬂâhîr-i Osmâniye, I-IV, ‹stanbul
1308, IV, 649; H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat› Eserleri Tarîkat›, ‹stanbul 2004, s.
272-273, 293; a.mlf., “Üsküdar Celvetî Tekkeleri”, Üsküdar Sempozyumu I (23-25 May›s 2003)
Bildiriler, ‹stanbul 2004, s. 194; Ramazan Muslu, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf [18. Yüzy›l], ‹stanbul 2003, s. 476. Bilecikli Osman Efendi ile Celvetî meﬂâyihinden Bursal› ‹smâil Hakk› aras›ndaki iliﬂkiler için bk. Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bursevî Hayat› Eserleri Tarîkat Anlay›ﬂ›, ‹stanbul
2001,106, 230; Nuran Döner, “‹smail Hakk› Bursevî’nin Kitâb-› Kebîr’i ve Bursevî’de Vâridât Kültürü”, Tasavvuf, y›l: 6, sy. 15 (Temmuz-Aral›k 2005), s. 329.
7 Bk. Yâkub Afvî, Hediyyetü’s-sâlikîn, Süleymaniye Ktp., Hac› Mahmud Efendi, nr. 2715, vr. 1b,
19b; ﬁeyhî, a.g.e., II, 683-684; Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi’, I-II, ‹stanbul 1281, II,
200; a.mlf., Tercümetü’l-meﬂâyih, Süleymaniye Ktp., Es’ad Efendi, nr. 1375, vr. 41a, 37a; Hüseyin
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ-y› Ebrâr fî ﬁerh-i Esmâr-› Esrâr, I-V, Süleymaniye Ktp., Yazma Ba¤›ﬂlar, nr.
2305-2309, III, 23; Tabibzâde Mehmed Zâkir ﬁükrî Efendi, Die ‹stanbuler Derwisch-Konvente und
ihre Scheiche (Mecmûa-i Tekâyâ) (haz. M. Serhan Tayﬂi-Klaus Kreiser), Freiburg 1980, s. 78; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî yahud tezkire-i meﬂâhîr-i Osmâniye, I-IV, ‹stanbul 1308, IV, 649;
Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I-III, ‹stanbul 1333-42, I, 201; Ba¤datl› ‹smâil Paﬂa,
Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn, I (nﬂr. Kilisli Muallim Rifat-‹bnülemin Muahmud kemal); II
(nﬂr. ‹bnülemin Mahmud Kemal-Avni Aktuç), ‹stanbul 1951-55, I, 547; Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî (haz. M. Tatc›-C. Kurnaz), Ankara 2001, s. 692; Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen
Litteratur Supplementband, I-III, Leiden 1937-42, II, 663; H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat› Eserleri Tarîkat›, ‹stanbul 2004, s. 272-273, 293; Ramazan Muslu, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf [18. Yüzy›l], ‹stanbul 2003, s. 476-477; Naml›, a.g.e., s. 230.
8 Bk. Vassâf, a.g.e., 23; Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 202; ‹smâil Paﬂa, a.g.e., I, 547; Nail Tuman, a.g.e.,
s. 692; Brockelmann, a.g.e., II, 663; Muslu, a.g.e., s. 477-478.
9 Hakk›nda bilgi için bk. Ahmed Rifat Efendi, Devhatü’l-meﬂâyih maa zeyl, ‹stanbul 1978, s. 8687; Mehmet ‹pﬂirli, “Abdullah Efendi, Yeniﬂehirli”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi, I,
100-101.
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Edirne ve Çevresinde
Celvetîlik ve Celvetîler
D R . S E L A M ‹

ﬁ ‹ M ﬁ E K

Araﬂt›rmac› - Yazar, Erzurum.

ÖZET
Azîz Mahmud Hüdâyî (ö. 1032/1623) taraf›ndan Anadolu topraklar›nda tesis edilen Celvetîlik, Edirne ve çevresinde oldukça etkili olmuﬂ tarikatlardan birisidir.
Edirne baﬂta olmak üzere, Gelibolu, Keﬂan, ﬁarköy, Çorlu ve Tekirda¤ tarîkat›n
faaliyetlerinin görüldü¤ü belli baﬂl› merkezlerdir. Hasan Efendi (ö. 1014/1605),
Dizdârzâde Ahmed Efendi (ö. 1032/1623), Saçl› ‹brahim Efendi (ö. 1075/1664),
Abdülhay Celvetî (ö. 1117/1705), Vahdetî Osman Efendi (ö. 1135/1722), Süleyman Zâtî Efendi (ö. 1151/1738), Yusuf Edirnevî (ö. 1153/1740-41), Ali Senâî Efendi (ö. 1200/1786), Hüseyin ﬁâhidî (ö. ?) ve Fahrî Ahmed Efendi (ö. 1214/1799)
bunlardan ilk akla gelen Celvetî ﬂeyhleridir. Mezid Bey Zâviyesi, Dizdarzâde
Tekkesi, Senâî Ali Efendi Tekkesi, Celvetiyye Dergâh›, Abdulbâkî Efendi Tekkesi ve Nûreddin Tekkesi Celvetî âyinlerinin yap›ld›¤› meﬂhûr tekkelerdir.

Giriﬂ
Edirne, gerek tasavvuf ve tarîkatlar tarihi gerekse Celvetîlik aç›s›ndan ‹stanbul
ve Bursa’dan sonra oldukça önemli bir yere ve öneme sahiptir. ﬁöyle ki, 1361 tarihinden itibaren Osmanl› Devleti’nin yönetimi alt›na giren Edirne’de1, gerek bu
fetih öncesinde ve gerekse sonras›nda birçok sûfî gelerek buraya yerleﬂmiﬂ, her
biri kendi ad›yla an›lan mahalleler kurarak yeni bir ﬂehrin temellerini atm›ﬂlard›r. K›yak Baba, ﬁeyh ﬁuca, Müeyyedzâde, Sefer ﬁah, Hoca Sinan, ﬁeyh Sâlih,
Baba Haydar bunlardan bir kaç›d›r2.
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XV. asra gelindi¤inde, art›k Edirne ve çevresinde tasavvuf ve tarîkatlar›n yay›lmaya baﬂlad›¤›n›, bir tak›m tekkelerin aç›ld›¤›n› müﬂâhede etmekteyiz. Baﬂta
Sultan II. Murad taraf›ndan 1443’te Murâdiye Câmii’ne bitiﬂik çeﬂitli imâretlerin bulundu¤u külliyeye ilave olarak yapt›r›lan Edirne Mevlevîhânesi3 olmak
üzere H›z›r Baba’n›n Hünkâr Tekkesi, Sefer ﬁah’›n Orta ‹mâret’deki Bektâﬂî Tekkesi ve ilk önce I. Murad taraf›ndan inﬂâ ettirildi¤i belirtilen Güreﬂçiler Tekkesi4 bu dönemde faaliyetleri görülen önemli tekkelerdir.
XVI. ve XVII. as›rlarda da tasavvuf ve tarîkatlar Edirne’de faaliyetlerini art›rarak
sürdürmüﬂlerdir. Halvetiyye’den Bâyezid Halife (ö. 922 / 1516’dan sonra)5; Zeyniyye’den Hadîdî Çelebi (ö. 1533) ve ﬁeyh Ali Dede (ö. 1512)6’ye intisab eden
Yakînî Çelebi (ö. 1569)7; Mevleviyye’den Fedâyî (ö. 1561)8; Gülﬂeniyye’den, ‹brahim Gülﬂenî (ö. 1534)’nin halifelerinden Edirneli Âﬂ›k Musâ Efendi (ö.
1564)’nin manevî terbiyesi ile yetiﬂmiﬂ, hilâfet alm›ﬂ Abdülkerim Efendi (ö.
1584)9 ve yine ‹brahim Gülﬂenî’nin o¤lu Seyyid Ahmed Hayalî (ö. 1570)’ye intisab ederek tarîkat›n mertebelerini kat’eden Kurtzâde Vâlihî (ö. 1585)10; Halvetiyye’den Nûreddinzâde (ö. 1574)’nin halifelerinden ﬁeyh Muhammed K›r›mî’ye
intisab eden ve 1599’da ﬂeyhinin vefât› üzerine tarîkat›n Varna’daki tekkesine
ﬂeyh olan Sinan Efendi (ö. 1630)11; önceleri Gülﬂenî derviﬂlerinden oldu¤u halde sonra Melâmiyye’ye intisab etti¤i ileri sürülen Derviﬂ Hüsâmî (ö. 1648)12 ve
Halvetiyye’nin Câhidiyye kolunun müessisi Câhidî Ahmed Efendi (ö. 1659)13 bu
as›rlarda dikkatleri üzerine çeken ﬂahsiyetlerdir14.
‹ﬂte bu dönemde Edirne’de varl›¤›n› hissettirmeye baﬂlayan tarîkatlardan birisi de hiç
kuﬂkusuz Celvetiyye’dir. Celvetîlik, Azîz Mahmud Hüdâyî (ö.1623) taraf›ndan Anadolu topraklar›nda tesis edilen ve silsilesi ‹brahim Zâhid Geylânî yoluyla Halvetîli¤in kollar›ndan Zâhidîlik, Safiyyüddin Erdebîlî (ö.1334) yoluyla Safevîlik, Hac› Bayram Velî yoluyla da Bayramîlik ile birleﬂen bir tarîkatt›r15. XVIII. as›rda alt›n ça¤›n›
yaﬂayan tarîkat›n Selâmiyye kolu d›ﬂ›nda di¤er üç kolu, Hakk›yye, Fenâiyye ve Hâﬂimiyye bu as›rda kurulmuﬂtur. Yine bu as›rda ‹stanbul baﬂta olmak üzre Bursa, Edirne ve Kastamonu Celvetîli¤in faaliyetlerinin görüldü¤ü belli baﬂl› merkezlerdir16.
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Celvetîli¤in Edirne ve çevresinde ilk olarak temas› Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
Rûmeli taraflar›na seyahati ve orada ikâmetiyle olmuﬂtur (579/1579). ﬁöyle ki,
onun Sivrihisar’dan çoluk çocu¤unu alarak Rûmeli’ye geçti¤ini pâdiﬂâha gönderdi¤i mektuplar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r17.
ﬁimdi Celvetîli¤in Edirne ve çevresindeki durumunu daha yak›ndan müﬂâhehe
etmek ve de¤erlendirmek amac›yla XVI. as›rdan günümüze kadar faaliyet göstermiﬂ olan Celvetî ﬂeyhleri ve tekkeleri hakk›nda bilgi verelim.

A. Celvetî ﬁeyhleri
1. Hasan Efendi (ö. 1014/1605)
Hayat› hakk›nda yeterli bilgi bulunmayan Hasan Efendi, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halîfelerinden olup, ﬂeyhi taraf›ndan Dizdarzâde Ahmed Efendi’den önce
Edirne’ye gönderilmiﬂ ve bir süre Mezid Bey Câmii’ni zâviye ve mescid olarak
kullanm›ﬂt›r. 1014/1605’te vefât› üzerine buraya defnedilmiﬂtir18.

2. Dizdarzâde Ahmed Efendi (ö. 1032/1623)
Edirne’de tarîkat› yaym›ﬂ olan Dizdarzâde Ahmed Efendi, Karaman-Larende’li
olup, ço¤u kere Bal›kesir’li Muk’ad Ahmed Efendi ile kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r19. Tahsilini müteakiben Çivizâde Mehmed Efendi (ö. 995/1587)’ye mülâz›m, bilâhare müderris olmuﬂtur. 1004/1596 y›l›nda müderrislik görevinden azledilince Diyarbekir Mal-Müfettiﬂli¤i’ne tayin edilmiﬂ ve daha sonra bu vazifeyi b›rakarak Azîz
Mahmud Hüdâyî’ye intisâb etmiﬂtir. Seyr u sülûkunu tamamlay›nca da
1012/1603’de ‹zmir’e, 1015/1606 tarihinde de Edirne’ye halîfe olarak gönderilmiﬂtir. Burada kendileri için Tebriz’li Asil Çelebi adl› zât taraf›ndan Edirne’de
K›y›k Yolu üzerinde bir zâviye inﬂâ edilmiﬂtir.
Edirne Eski Câmii’nde tefsîr ve hadîs dersleri okutan Dizdarzâde, Cemâziye’lÂhir 1032/Nisan 1623’de vefât etmiﬂ, zâviyesi civâr›na gömülerek üzerine ahﬂap
bir türbe yap›lm›ﬂt›r20. Bu türbe, Saruca Paﬂa-Kilerci Yakub (H›z›r A¤a) Mahallesi’nde eski Tophâne Caddesi’nde Dizdarzâde Tekkesi karﬂ›s›ndad›r21.

3. ﬁeyh Halil Efendi (ö. 1038/1628)
Do¤um yeri Kastamonu’dur. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halîfelerindendir. Edirne’de Dizdarzâde Ahmed Efendi’nin yerine ﬂeyh olup, 1038/1628’de irtihâl etmekle kendilerine mahsûs türbeye defnedilmiﬂtir22. Bu türbe Dizdarzâde Tekkesi kap›s› karﬂ›s›ndad›r23.
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4. Saçl› ‹brahim Efendi (ö. 1075/1664)
‹zmitli olup, Solakbaﬂ Mustafa A¤a adl› zât›n o¤ludur. ‹lk hallerinde Nakﬂibendiyye’ye sülûk etmiﬂtir. 1000/1591 tarihinde S›rthamam› adl› mahalde dünyaya
gelmiﬂtir24. 1003/1594 tarihinde ç›kan bir yang›nda evleri yand›¤› için Tophane’ye taﬂ›nm›ﬂlard›r. Hattâ bu sebeple kendisine “Tophaneli ‹brahim Efendi” de
denilir25.
Babas›n›n 1005/1597’de vefat etmesi üzerine, Sultan Ahmed’in hocas› Mustafa
Efendi’nin terbiyesi alt›na tevdî olunan ‹brahim Efendi, ilk ilimleri bu zâttan ö¤renmiﬂtir. O s›rada Sultan Ahmed tahta ç›k›nca Mustafa Efendi’nin yard›m›yla
Hazîne Odas›’na tayin olunmuﬂ ve sonra Hâs Odas›’na geçmiﬂtir. On sene kadar
Enderûn-› Hümâyûn’da kemâlleri tahsîl etmiﬂtir. Günlerden bir gün Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Sultan taraf›ndan saraya dâvet buyruldu¤unu görünce, o dakika Hz. ﬁeyh’e karﬂ› ‹brahim Efendi’de bir muhabbet husûle gelmiﬂtir. Hz. Pîr’in
beraberinde âsitânelerine gitmiﬂ, kendisine bîat ederek inâbet alm›ﬂt›r.
1035/1626 y›l›nda ise hilâfet alm›ﬂt›r26.
Haf›z Hüseyin Ayvansarayî Vefâyât’›nda Muk’ad Ahmed Efendi’den müstahleftir diyorsa da27, do¤rusu Hz. Hüdâyî’den mezûn olsa gerektir. Önce Silistre’ye
memûr edilmiﬂ, sonra Edirne’ye gelmiﬂtir28. 22 Receb 1071/8 ﬁubat 1661 tarihinde Sal› günü sabah namaz›n› k›larken farz›n ikinci rek’at›nda rûhlar› lâhût gülﬂenine uçmuﬂtur. Sevenlerinden Nâilî Efendi ﬂu târihi söylemiﬂtir:
Yöneldi Saçl› ‹brahim Efendim kurb-› Mevlâ’ya (1071)29

Vefeyât’da irtihâl tarihleri 1070/1660 olarak gösterilmiﬂtir. “S›dkî” mahlas›yla
yazd›¤› ﬂiir ve ilâhileri vard›r30. Vefeyât’da ﬂu ilâhisi kaydedilmiﬂtir:
Kullar›n derdine tîmâr eyle
Lütfu çok rahmeti çok Sultan›m
Kerem u ﬂefkatini îﬂâr eyle
Lütfu çok rahmeti çok Sultan›m
S›dkî’ye eyle meded ihsân›
Hasret u derd ile yand› cân›
Nakd-› vasl›n ana k›l erzân›
Lütfu çok rahmeti çok Sultan›m31
O. Nuri Peremeci ise, Edirne Tarihi adl› eserinde onun ﬂu beytini nakletmiﬂtir:
Bülbül niyâz için güle fasl-› bahar arar
Âﬂ›k mahabbet etmek için gülizâr arar32
Edirne’de tesis etti¤i dergâh›n hazîresinde, Hekimzâde Türbesi karﬂ›s›nda medfûndur33. Buraya Eski Tophaneli derler. Türbesi ve dergâh› 1208/1793 tamir
olunmuﬂ ise de hâlâ harapt›r. Münhal olan meﬂîhate âhiren Gülﬂeniyye’den
ﬁeyh Tal’at Efendizâde Ahmed Hayalî Efendi tayin olunmuﬂtur. Hayalî, Celvetî
Asitânesi’nde seccâdeniﬂîn ﬁeyh Mehmed Gülﬂen Efendi’nin halîfelerinden
olup, âﬂ›k-› sâd›k bir zâtt›r34.
104

.

5. Atpazarî Osman Fazlî Efendi (ö. 1102/1691)
Atpazarî Osman Efendi, Edirne’de do¤muﬂ ve büyümüﬂ Celvetî ﬂeyhlerinden de¤ildir. Ancak onun ilim tahsili için Edirne’ye geldi¤ini ve Saçl› ‹brahim Efendi
ile tan›ﬂt›¤›n›, daha sonralar› Sultan IV. Mehmed’in kendisini buraya vaaz ve
dersler vermesi için dâvet etti¤ini biliyoruz. Dolay›s›yla Fazlî Efendi’nin k›saca
hayat› ve Edirne’deki bu faaliyetleri hakk›nda bilgi vermeyi faydal› buluyoruz.
19 Zilhicce 1041/7 Temmuz 1632 tarihinde ﬁumnu’da do¤muﬂ olan Atpazarî, ilk
bilgilerini babas› Seyyid Fethullah Ziyâde’den alm›ﬂt›r. Osman Fazlî, on yedi
yaﬂ›na kadar ﬁumnu’dan d›ﬂar› ç›kmam›ﬂ, bu yaﬂa geldi¤inde ebeveyninden izin
al›p ilim ö¤renmek için yola ç›karak Edirne’ye gelmiﬂtir. Burada Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin halîfelerinden Dizdarzâde Tekkesi’nde irﬂâd faaliyetlerinde bulunan
Saçl› ‹brahim Efendi (ö. 1075/1664) ile tan›ﬂm›ﬂ ve hizmetine girmiﬂtir. Burada
s›k› bir riyâzet hayat› yaﬂamaya baﬂlayan Osman Efendi’ye ﬂeyhi k›z›n› vermek
isteyince, art›k feyiz alamayaca¤› düﬂüncesi ile Edirne’den ayr›larak ‹stanbul’a
gelmiﬂtir. Fazlî Efendi, Hüdâyî Âsitânesi’ndeki yaﬂl› bir derviﬂin k›lavuzlu¤uyla
Zeyrek Tekkesi’nde ﬂeyh olan Zâkirzâde Abdullah Efendi’nin terbiyesine girmiﬂ
ve yan›nda sekiz y›l kalarak tekmîl-i tarîkat etmiﬂtir. Bir müddet sonra Zâkirzâde Abdullah Efendi taraf›ndan Aydos’a halîfe olarak gönderilen Fazlî Efendi, burada birkaç y›l kald›ktan sonra ﬂeyhinin vefât etmesinin ard›ndan 1068/1657 senesinde daha büyük merkezde hizmetlerini yürütmek amac›yla Filibe’ye gitmiﬂtir. Atpazarî, Filibe’de on beﬂ sene hizmet ettikten sonra gördü¤ü bir rüya üzerine tekrar ‹stanbul’a dönmüﬂtür35.
‹stanbul’da önce Kul Câmii’nde, sonra Zeyrek Tekkesi’nde, daha sonra kendi ismiyle an›lan Atpazarî Tekkesi’nde ve ayn› zamanda muhtelif câmilerde vaaz,
sohbet ve irﬂâd faaliyetlerini yürüten Fazlî Efendi, 1094/1683 senesinde vuku
bulan Avusturya Seferi’ne kadar Sultan ve di¤er idarî erkânla iyi iliﬂkiler içinde
olmuﬂ, ancak bu seferin Osmanl›lar’›n hayr›na olmayaca¤›na inanmas› ve bunu
aç›kça dile getirmesi sebebiyle aralar› bundan sonra aç›lm›ﬂt›r. Bu sefer hezîmetle sonuçlan›nca, Edirne’de bulunan ve bu geliﬂmeleri yak›ndan takip eden
Sultan IV. Mehmed kendisini Edirne’ye vaaz vermesi ve dersler yapmas› için
1096/1685 senesinde dâvet etmiﬂtir36.
Edirne’ye gelen Fazlî Efendi, Sultan’›n huzurunda vaaza baﬂlad›¤›nda devlet
adamlar›n› tenkit ederek, baﬂa gelen felâketlerin sebebinin onlar›n kanuna uymayan hareket ve kötü idareleri oldu¤unu söylemiﬂ, Sultan da kendisine hak
vermiﬂtir. Bunun üzerine Kara Mustafa Paﬂa’dan sonra Sadrazam olan Kara Kethüdâ ‹brahim Paﬂa, Fazlî Efendi’ye kin beslemeye baﬂlam›ﬂ ve bir f›rsat›n› bularak onun memleketi olan ﬁumnu’ya sürgüne gönderilmesi do¤rultusunda bir
ferman alm›ﬂt›r37.
Bu sürgünden üç ay sonra, yeni sadrazam olan Boﬂnak Sar› Süleyman Paﬂa, Fazlî Efendi’ye haber göndererek Edirne’ye dönmesini istemiﬂtir. Edirne’ye geliﬂinde de büyük bir sayg› ile karﬂ›layarak bu k›sa sürgünden dolay› kendisinden
özür dilemiﬂtir. IV. Mehmed de eskisinden daha fazla hürmet gösterek Pazarte105
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si ve Cuma geceleri saraya gelip vaaz vermesini istemiﬂtir. Fazlî Efendi bu günlerde saraya yan›nda müridleri oldu¤u halde gelerek vaaz ve zikir halkas› oluﬂturduktan sonra Kur’ân-› Kerîm tilâvetiyle sona erdirdi¤i kaydedilir38.
1101/1690 y›l›nda eﬂk›yaya yard›m etti¤i gerekçesiyle Köprülüzâde Faz›l Mustafa Paﬂa taraf›ndan Magosa’ya sürgün edilen Osman Efendi, burada da irﬂâd ve
vaaz hizmetlerinden geri durmam›ﬂt›r. Osman Efendi, Magosa’da Humma hastal›¤›na yakalanarak zay›f düﬂmüﬂ ve 17 Zilhicce 1102/12 Eylül 1691 tarihinde
bekâ âlemine irtihâl etmiﬂtir. Fazlî Efendi’nin gerek ﬂer’î ilimlere dâir gerekse tasavvufla alakal› birçok eseri bulunmaktad›r39.

6. Abdülhay Efendi (ö. 1117/1705)
Abdülhay Efendi (ö.1117/1705), yukar›da hakk›nda bilgi verdi¤imiz Saçl› ‹brahim Efendi’nin o¤ludur. Edirne’de babas› halîfe olarak görev yapt›¤› zamanda
dünyaya gelmiﬂtir. Bir müddet ilim tahsili ile meﬂgul olan, sonra babas›ndan tasavvufî e¤itimini tamamlayarak Celvetî icâzetini alan Abdülhay, önce bugün
Bulgaristan s›n›rlar› içerisinde yer alan Akçak›zanl›k’taki Alaeddin Efendi Tekkesi’ne 1071/1660 y›l›nda ﬂeyh olmuﬂ40 bilâhare babas›n›n Receb 1070/Mart
1660’da vefât› üzerine onun yerine Edirne Selimiye Vâizli¤i ile Dizdarzâde Tekkesi41 ﬂeyhli¤ini üstlenmiﬂ ve bu görevi 1097/1686’ya kadar ifâ etmiﬂtir42.
Daha sonra ‹stanbul’a geçerek s›ras›yla ﬁevvâl 1097/Temmuz 1686’da Mehmed
Paﬂa Tekkesi ve Yeni Câmi Vâizli¤i, 1099/1687’de Eminönü Vâlide (Yeni) Câmii
Vâizli¤i ve Selâmi Ali Efendi’nin Safer 1104/Aral›k 1692’de vefât› üzerine Hüdâyî Âsitânesi’ne postniﬂîn olmuﬂtur. On dört sene bu görevi icrâ eden Abdülhay
Efendi, “K›la Abdülhay sana Hak rahmeti” m›sra›n›n delâlet etti¤i 29 Receb
1117/16 Kas›m 1705 y›l›nda vefât etmiﬂtir. Mezar›, Üsküdar’da Halil Paﬂa türbesinde Halil Paﬂazâde Mahmud Bey’in yan›ndad›r43.
Hüseyin Vassâf’›n ifâdesine göre, Abdülhay Efendi, âlim, âbid, zâhid, mücâhid,
ﬂeyh-i fâz›l ve mürﬂid-i kâmil bir zâtt›r44. O, XVII. as›r boyunca ‹stanbul’un en
yayg›n tarîkatlar›ndan biri olan Celvetîli¤in ﬂehir hayat›nda neﬂvü nemâ bulmas›n› sa¤lam›ﬂ ve mensûbu bulundu¤u ﬂeyh âilesi, tarîkat›n ‹stanbul’dan Balkanlar’a kadar yayg›nlaﬂmas›nda önemli bir rol oynam›ﬂt›r45.
Abdülhay Efendi, gerek dönemin üstün bir vâizi, müfessiri ve ﬂâiri olmas›ndan
kaynaklanan güçlü sûfî kiﬂili¤i, gerekse Hüdâyî’nin etkisinde kalarak yazd›¤› ve
çeﬂitli yazma mecmûalar›nda da¤›n›k ﬂekilde bulunan tasavvufî ﬂiirlerinden anlaﬂ›lan ﬂâirli¤inin yan›nda, tasavvuf edebiyat›nda Yunus Emre, Eﬂrefo¤lu Rûmî
ve Niyâzî M›srî gibi, ﬂiirlerine en çok beste yap›lan birkaç sûfiden birisidir. Onun
“Vücûdun âleme lutf-› Hüdâ’d›r yâ Resûlellah” diye baﬂlayan na’at› bestelenmiﬂ
ve bundan baﬂka ﬂiirlerinden baz›lar› da Hâf›z Post ve Gülﬂenî ﬁeyhi ﬁîruganî Dede taraf›ndan bestelenerek ‹stanbul tekkelerinde yayg›n ﬂekilde okunmuﬂtur46.
Dâmâd› Nesîmîzâde Ahmed Efendi (ö. 1135/1723)47 de bir Celvetî ﬂeyhi olan Abdülhay Efendi’nin, Hac› Bayram Velî’nin “Çalab›m bir ﬂâr yaratm›ﬂ iki cihân aras›nda” m›sra› ile baﬂlayan ﬂiirinin ﬂerhi48 yan›nda, Hüdâyî’nin, “‹steyen yârin,
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Hak eder vâr›n” matla’l› ilâhisinin ﬂerhi, Kasîde-i Bürde’nin manzûm tercümesi49, Dîvânçe50, Fethu’l-Beyân li Hulûsi’n-Nasri ve’l-Fethi ve’l-Emân51 ve Tefsîr-i
Ba’z› Suver-i Kur’âniyye52 adl› eserleri vard›r.

7. ‹smail Hakk› Bursevî (ö. 1137/1725)
‹smail Hakk› Bursevî de Atpazarî Osman Fazlî Efendi gibi Edirne’de do¤muﬂ ve
büyümüﬂ Celvetî ﬂeyhlerinden de¤ildir. Ancak onun Edirne’de yedi sene tahsîl
gördü¤ünü ve daha sonralar› buraya padiﬂâh›n dâveti üzerine vaaz ve irﬂâd için
gelmiﬂ bulunan ﬂeyhi Fazlî Efendi’yi ziyâret etti¤ini, burada bir süre kald›¤›n›,
ayr›ca bu çevreye yak›n olan merkezlerden Tekirda¤’da da üç sene kadar ikâmet
etti¤ini biliyoruz. Bu sebeple Bursevî’nin Edirne ve Tekirda¤’daki ikâmetleri ve
buradaki faaliyetleri konumuz aç›s›ndan önem arzetmektedir. ﬁimdi onun hayat›na k›saca temas ederek bu merkezlerdeki faaliyetleri hakk›nda bilgi verelim.
1063/1653’de Aydos’ta do¤muﬂ olan53 ‹smâil Hakk› Efendi54, uzun süre Bursa’da
yaﬂad›¤› ve orada vefât etti¤i için Bursevî diye meﬂhûr olmuﬂtur. ‹smail Hakk›’n›n
okuma-yazmay› ve ilk tahsilini kimden veya kimlerden ald›¤› tam belli de¤ildir.
Bursevî, çok küçük yaﬂta Kur’ân-› Kerîm ö¤renmiﬂ, on bir yaﬂ›na kadar hat (yaz›)
ile meﬂgul olmuﬂ ve sarf ilmi gibi baz› âlet ilimleriyle ilgili kitaplar okumuﬂtur.
Osman Fazlî Efendi’nin ilk halîfesi ve akrabalar›ndan Edirne halîfesi ﬁeyh Seyyid Abdülbâki Efendi ﬁumnu’ya akrabalar›n› ziyârete giderken Aydos’a u¤ram›ﬂt›. Osman Fazlî Efendi, onu Aydos’ta iken yetiﬂtirdi¤inden Bursevî’yi ve âilesini
yak›ndan tan›yordu. Bursevî’nin annesinin vefât etti¤ini ö¤renince, onu okutmak
için babas›ndan ve babaannesinden istemiﬂ, onlar da Bursevî’yi onunla Edirne’ye
göndermeye râz› olmuﬂlard›r. ‹smail Hakk› Bursevî, zaman›nda sultan ve di¤er
devlet erkân› taraf›ndan tan›nan bir kimse olarak nitelendirdi¤i ﬁeyh Abdülbâki
Efendi ile Edirne’ye gitti¤inde on bir yaﬂ›ndad›r (1074/1664)55.
Edirne’de ﬁeyh Abdülbâki Efendi’nin yan›nda yedi sene kalan Bursevî56, kendisinden sarf, nahiv okumuﬂ ve ‹bnu’l-Hâcib (ö. 646/1249)’in sarf ilmine dâir eﬂﬁâfiye ve nahiv ilmine dâir el-Kâfiye adl› eserlerini baﬂtan sona ezberlemiﬂtir.
Bunlar›n yan›nda f›k›h, kelâm ve tefsîrden birçok klasik eser de okumuﬂ olan
Bursevî, ergenlik ça¤›na girmeden on iki yaﬂ›nda vaaz etmeye baﬂlad›¤› gibi, daha on alt› yaﬂ›nda iken Edirne’de sakal b›rakm›ﬂt›r57.
1083/1672’de Osman Fazlî Efendi (ö. 1101/1690)’den ders almak için ‹stanbul’a
gelen Bursevî’nin tasavvufta ve di¤er ilimlerdeki olgunlaﬂmas› bu devrede olmuﬂtur58. 1086/1675’de “halifelik” alm›ﬂ ve Üsküp’e vaaz ve irﬂâd için görevlendirilmiﬂ olan Bursevî, 1681’de Köprülü’ye oradan da 1093/1682’de Usturumca’ya gitmiﬂtir. ‹smail Hakk› Bursevî, Ustrumca’da ikâmetinin otuzuncu ay›nda
1096/1685’de ﬂeyhi Fazlî Efendi taraf›ndan gönderilen bir mektupla Edirne’ye
ça¤r›lm›ﬂt›r. Fazlî Efendi o zaman IV. Mehmed’in talebi ile sarayda vaaz ve nasîhatlarda bulunmak üzere Edirne’de bulunuyordu.
Bu ziyâret s›ras›nda bir gün ﬂeyhi kendisine Konevî’nin Miftâhu’l-Gayb’›na yapt›¤› ﬂerhini göstererek baﬂtan sona mütalaa etmesini istemiﬂ ve bu mütalaas› s›107
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ras›nda baz› gaybî mânâlar›n keﬂfolunmas› üzerine belirsiz bir hastal›¤a yakalanm›ﬂ, günlerce yerinden kalkamam›ﬂt›r. Bursevî bu hastal›¤›n humma oldu¤unu, Edirne’de havan›n kesâfeti nedeniyle günlerce hummaya tutuldu¤unu, bu
yüzden ﬂeyhiyle istedi¤i gibi sohbet etme imkân› bulamad›¤›n› da söylemiﬂtir.
Üç ay kadar Edirne’de kalan Bursevî, ﬂeyhinin husûsî ve umûmî sohbetlerinde
bulunmuﬂ, kendisine Füsûsu’l-Hikem okumuﬂtur. Bursevî daha sonra Bursa halifesi ﬁeyh Sun’ullah Amasyavî’nin vefât› üzerine, yerine Bursa halifesi olarak
tayin edilmiﬂtir59.
‹smail Hakk› Efendi, Bursa’ya yerleﬂtikten sonra da ﬂeyhini ziyâret etmeyi sürdürmüﬂ, hattâ Fazlî Efendi K›br›s’da sürgünde iken bile gidip ziyâret etmiﬂtir.
Zaten Fazlî Efendi de Bursevî’nin bu ziyâretinden k›sa bir süre sonra Eylül
1691’de vefât etmiﬂtir.
Sultan II. Mustafa Hân’›n, dâveti üzerine, 1106/1695 senesinde tekrar Edirne’ye
gelen Bursevî, Nemçe seferinde, orduya cihâd›n sevâb›n› ve büyüklü¤ünü anlatarak, askeri coﬂturmuﬂtur. Osmanl› Ordusu önce Belgrad’a var›r. Oradan Tuna’y› geçerek düﬂmanla çarp›ﬂt›ktan sonra, k›ﬂ›n bast›rmas› üzerine Edirne’ye
geri döner. Ertesi sene ordu yine Edirne’den ayr›larak Belgrad’a gider. O s›rada
Sadrâzam Elmas Mehmed Paﬂa’d›r. ‹smâil Hakk› Efendi, Elmas Paﬂa’n›n haz›r
bulundu¤u gazâlar›n hepsine kat›lm›ﬂ ve birkaç yerinden yara bile alm›ﬂt›r. Bursevî, ordunun zaferlerle geri dönüﬂünden sonra yaral› oldu¤u hâlde Bursa’ya
dönmüﬂ ve talebe yetiﬂtirmeye, eser yazmaya devam etmiﬂtir60.
Bu arada iki defa da hacca gitmiﬂ olan Bursevî’nin Tekirda¤’daki ikâmeti de konumuz aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. ﬁöyle ki, Bursevî 1126/1714 y›l›nda Tekirda¤’a gelmiﬂ, burada Fazlî Efendi’nin en çok sevdi¤i kerîmesi Hanife Han›m’la evlenmiﬂ ve bu han›m›ndan Tâhir Muhammed ad›nda bir o¤lu olmuﬂtur.
Hanife Han›m, ‹smail Hakk› ile evlendikten iki y›l sonra vefât etmiﬂtir. Bursevî’nin Tekirda¤’da gerçekleﬂtirdi¤i bir evlilik de Âiﬂe Han›m iledir. Âiﬂe Han›m’›n nikâh› Zilkâde 1126/Kas›m 1714 Cuma günü yap›lm›ﬂt›r. Daha önce yap›lan araﬂt›rmalarda Âiﬂe Han›m ve Bursevî’nin di¤er eﬂleriyle ilgili eksik ve
yanl›ﬂ bilgilere rastlanmaktad›r61.
Bursevî, Tekirda¤’da kendisi için kütüphâne, hamam odas› gibi ev müﬂtemilât›
inﬂâ ettirmiﬂ ve bunlara tarih düﬂmüﬂtür. O burada pek çok kimseler için de
manzûmeler yazm›ﬂ, muhtelif vesilelerle tarihler düﬂmüﬂtür62. Bunlara bakarak
Bursevî’nin Tekirda¤’da geniﬂ bir çevre edindi¤i söylemek mümkündür. Bunlar
aras›nda di¤er tarîkat erbâb›ndan kimseler de vard›r63.
Bursevî’nin Tekirda¤’daki bu ikâmeti s›ras›nda yan›nda, daha önce kendisine
intisâb etti¤i anlaﬂ›lan Hac› Mehmed Hikmetî Efendi (ö. 1165/1752) de bulunuyordu. Hikmetî, halvet için burada Sâlihiyye Câmii’ne bitiﬂik bir halvethâne
(hücre) yapt›rm›ﬂ ve Bursevî de bu münâsebetle bir ﬂiir yazarak sonunda hücre
için ﬂöyle tarih düﬂmüﬂtür:
Dedi harf-i mücevher bir ile Hakkî
Yap›ld› halvet-i erbâb-› kulûba (1128/1716)64
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Bursa, Pir Üftade Dergâh›ndaki Kubbe
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Ayr›ca Ramazan 1126//Eylül 1714 gecesi Tekirda¤’da Mehmed Serdar Efendi’nin evinde iken Bursevî’ye “saltanat-› kübrâ”, “hilâfet-i uzmâ” ve “imâmet-i
müslâ” s›rr› zuhûr etmiﬂtir65.
‹smail Hakk› Bursevî, Tekirda¤’da yaklaﬂ›k üç sene kald›ktan sonra
1129/1717’de Bursa’ya dönmüﬂtür. Meﬂhûr tefsir kitab› Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’lKur’ân’›66 burada kaleme alan ve çok hareketli bir hayat sürmüﬂ olan ‹smail Hakk›, 9 Zilkâde 1137/20 Temmuz 1725’de Bursa’da vefât etmiﬂtir67.

8. Vahdetî Osman Efendi (ö. 1135/1723)
Vahdetî Osman Efendi, aslen Üsküp’lü olup, ‹smail Hakk› Bursevî’ye Üsküp’te görev yaparken intisâb etmiﬂ ve onunla birlikte Köprülü, Ustrumca ve Bursa’ya gitmiﬂtir68. Bir müddet ‹stanbul’da Osman Fazlî’nin hizmetinde de bulanan Vahdetî,
‹smail Hakk› ile beraber Magosa’ya Fazlî’yi ziyârete gitmiﬂ, vefât›na kadar orada
kalm›ﬂ, cenâzesinin y›kanmas›na yard›m etmiﬂ ve cenâzesini de k›ld›rm›ﬂt›r. Atpazarî Osman Fazlî’nin o¤lu Ali Dede ile birlikte K›br›s’tan ‹stanbul’a dönen Vahdetî, daha sonra ﬂeyhin tavsiyesine uygun olarak tekrar Bursevî’nin yan›na gelmiﬂtir. Vahdetî Efendi’nin önemli bir husûsiyeti de, ‹smail Hakk›’y›, ﬂeyhi Fazlî ile ilgili hât›rât›n› kaydetti¤i Tamâmü’l-Feyz’i yazmaya teﬂvik etmiﬂ olmas›d›r69.
Halîfe olarak Edirne’ye gönderilmesi ve orada uzun süre kalmas› nedeniyle de
Edirneli olarak ﬂöhret bulan Vahdetî Osman Efendi’ye “Vahdetî” mahlas› ﬂeyhi
‹smail Hakk› taraf›ndan verilmiﬂtir. Edirne’de hem Celvetiyye âdâb› üzere irﬂâdla hem de tedrîsle meﬂgûl olan Vahdetî, 1698 Ramazan›’nda Hasan Sezâyî-i Gülﬂenî (ö. 1151/1738) ile k›sa bir müddet birlikte bulunmuﬂ, bu esnâda aralar›nda
büyük bir sevgi ve muhabbet husûle gelmiﬂtir. Bu muhabbetin etkisinden olacak ki Osman Efendi’nin baﬂlad›¤› nazm› Sezâyî tamamlam›ﬂ ve Dîvân›’na alm›ﬂt›r70.
Vahdetî, 1135/1723’te Edirne’de vefât etmiﬂ ve Uzun Kald›r›m’da Ayﬂe Kad›n
Han› bitiﬂi¤indeki kabristana defnedilmiﬂtir.
Celvetîyiz zâhiren gerçi sükûndur de’bimiz
Rûh u s›rda çokdur ammâ raks›m›z devrân›m›z
diye hakîkat terâneleri söyleyen, ayn› zamanda ﬂâir olan ve ﬂer’î ilimlerde mertebesi yüksek olan Vahdetî Osman Efendi’nin ‹brahim Halebî (ö. 956/1549)’nin
Mültekâ’s›n› Mühtede’l-Enhur ilâ Mülteka’l-Ebhur71 ad›yla ﬂerhetti¤ini biliyoruz. Bundan baﬂka Vahdetî’nin Dîvânçe72, Arâisü’l-Fünûn li Nefâisi’l-’Uyûn73,
ﬁerh-i Hadis-i Erbaîn74, Kifâye Tercümesi75, el-Ecvibetü’l-Mutahhara fî Beydati’l-Hadîsi’l-Münekkera76, ‹rsâlü’ﬂ-ﬁa’r77, Meâlimü’l-Ahkâm li Ehli’l-‹slâm78 ve
Risâle fi Ademi Cevâzi Ta’zîm-i A’yâdi’n-Nasârâ79 adl› eserleri de vard›r.

9. Süleyman Zâtî Efendi (ö. 1151/1738)
Celvetiyye tarîkat›n›n di¤er bir temsilcisi, tarîkat›n ‹smail Hakk› Bursevî (ö.1725)
koluna mensup ve onun önde gelen halifelerinden ﬁeyh Süleyman Zâtî Efendi
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(ö.1151/1738)’dir. Baz› kaynaklarda Gelibolu’lu80 baz›s›nda Bursa’l› oldu¤u81 ve
baz›s›nda da Keﬂan’da do¤du¤u yada buraya Gelibolu’dan hicret etti¤i kaydedilir82. Do¤rusu ise, kendi eserinde belirtti¤i üzere Gelibolu’lu oldu¤udur83.
Zâtî Efendi, ﬂeyhi ‹smail Hakk› Bursevî’nin bir iﬂâreti ile Gelibolu’ya gönderilmiﬂ, Gelibolu’da on seneye yak›n irﬂâd faaliyetlerinde bulunduktan sonra Edirne/Keﬂan’a geçerek burada bir tekke kurmuﬂ ve ömrünün sonuna kadar hizmetlerini sürdürmüﬂtür. Bu sebeple “Keﬂânî” nisbesiyle de tan›nm›ﬂ olan Süleyman
Zâtî’nin birçok eseri vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda Divân84, Sevânihu’n-Nevâdir fi
Ma’rifeti’l-Anâs›r, 23 Es’ile-i Mutasavv›fâneye Cevâbnâme, Risâle fi Mebdei’l-‹nsan ve ﬁerh-i Muammâ-y› Nakﬂî gibi eserler gelmektedir85. ﬁeyh Zâtî’nin o¤lu ve
halifesi olan Ali Senâî Efendi (ö.1786) de Edirne’de yetiﬂmiﬂ Celvetiyye’ye mensup sûfî-ﬂâirdir. Senâî, Edirne’de vefât etmiﬂ ve Gülbahar Hatun Mahallesi’nde
bulunan Kâdirî Dergâh›na defnedilmiﬂtir.86 Müretteb bir Divân’›87 vard›r88.
Zâtî Efendi, 1151/1738 y›l›nda Keﬂan’da vefât etmiﬂtir89. Götz, katalo¤unda Zâtî
Süleyman Efendi’nin Miftâhu’l-Mesâil’i hakk›nda bilgi verirken müellifin ölüm
tarihini ay› ve günü ile 2 Muharrem 1151/21 Nisan 1738 olarak vermektedir90.
Türbesi, günümüzde mevcut olmay›p, ya Balkan Savaﬂlar› s›ras›nda ya da kendili¤indan y›k›lm›ﬂt›r.
ﬁeyh Zâtî’nin baﬂta o¤ullar› Ali Senâî Efendi ve Hüseyin ﬁâhidî Efendi olmak
üzere ﬁeyh Mustafa Efendi ve ﬁeyh Seyyid Ebubekir Efendi ad›nda dört halifesi vard›r. Zâtî’nin bu halîfelerinden o¤ullar› hakk›nda ileride bilgi verece¤imiz
için burada ayr›nt›lar›na girmiyoruz. Ancak ﬁeyh Mustafa Efendi ve ﬁeyh Seyyid Ebubekir Efendi’nin kaynaklarda yaln›zca adlar› zikredildi¤i için, hayatlar›
hakk›nda bilgi veremeyece¤iz91.

10. Yusuf Edirnevî (ö. 1152/1740)
Edirne’li olan Yusuf Efendi, Abdülhay Efendi’nin halîfelerindendir. Edirne Selimiye Câmii Cuma Vâizli¤i görevini yürüttü¤ü s›rada Ya’kûb Afvî Efendi’nin vefât› üzerine Hüdâyî Âsitânesi’ne on alt›nc› postniﬂîn olarak tayin edilmiﬂ,
1152/1740’ta vefât edinceye kadar dört y›l bu görevi îfâ etmiﬂtir. Kabri, Hüdâyî
türbesinin karﬂ›s›ndaki sofadad›r92.

11. Mehmed Hikmetî Efendi (ö. 1165/1752)
Hikmetî, Tekirda¤’da do¤muﬂ olup, babas› Hac› Ahmed Efendi, annesi Emine
Han›m’d›r93. ‹. Hakk› Bursevî’nin Tekirda¤’da bulundu¤u s›rada daha çocuk
iken huzûruna giderek duâs›na mazhar olan Mehmed Efendi, Bursevî’nin halîfelerinden baz› zevât›n taht-› terbiyesinde bulunarak, nihâyet mülâkât arzusu
kendisini muzdarip etmekle Bursa’ya gelip arz-› teslîmiyet ve erkân-› Celvetiyye üzere sülûke mübâﬂeret ederek mücâhede ve riyâzatla tasfiye-i bât›na muvaffak, izin ve icâzete müstahak olmuﬂlard›r94. Mehmed Efendi’ye “Hikmetî” mahlas› da yine ﬂeyhi Bursevî taraf›ndan verilmiﬂtir95.
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Hikmetî Mehmed Efendi, müstahlef olduktan sonra hilâfet göreviyle Tekirda¤’a
dönmüﬂ ve orada Sâlihiyye Câmii civâr›nda inﬂâs›na muvaffak oldu¤u halvethânede postniﬂînlik yapm›ﬂt›r. Bu halvethâne hakk›nda Bursevî bir târih söylemiﬂtir96.
Hikmetî’nin Bursevî’ye nerede ve ne zaman intisâb etti¤i husûsunda çeliﬂkili rivâyetler vard›r. F›nd›kl›l›’ya göre, beldesinde ve civâr›nda ilim tahsil edip Receb
1129/Haziran 1717 y›l›nda Bursa’ya gelip Bursevî’nin hizmetlerinde bulunmuﬂ
ve kendilerine Celvetî tarîki âdâb› üzere müntesib ve müstahlef olmuﬂtur97. Sak›p Y›ld›z’a göre Hikmetî, 1128/1716 y›l›nda ‹smail Hakk›’n›n bir süre Tekirda¤’da ikâmeti s›ras›nda huzûruna gelmiﬂ ve küçük yaﬂta kendisine bîat etmiﬂtir98. Ali Naml›’ya göre ise Mehmed Efendi’nin Bursevî’ye intisâb› daha öncedir.
ﬁöyle ki 1121/1709 tarihinde Hikmetî, ‹smail Hakk›’n›n mecmûas›n› istinsah etmiﬂ, ‹. Hakk› da istinsah târihi için onun dilinden bir târih düﬂmüﬂtür99. Kanaatimizce Naml›’n›n bu tesbiti gerçe¤e daha uygun gözükmektedir.
Bursevî, vefât›ndan on yedi gün önce 22 ﬁevvâl 1137/1 A¤ustos 1725 Sal› günü
kendisini Üsküdar’a halîfe olarak görevlendirmiﬂ, ﬂeyhinin vefât›ndan sonra 5
Muharrem 1139/2 Eylül 1726 Sal› günü Bursa’ya dönmüﬂ ve birkaç ay önce vefât eden ‹. Hakk›’n›n o¤lu ﬁeyh Bahâüddin Efendi’nin yerine ‹smail Hakk› Dergâh›’nda posta oturmuﬂtur100.
Bir kez hacca gitmiﬂ, bir kez de gazâya iﬂtirâk etmiﬂ olan Mehmed Hikmetî’nin
hacca ne zaman gitti¤i ve gazâya ne zaman iﬂtirâk etti¤i belli de¤ilse de savaﬂta
taﬂ›d›¤› sancak bir müddet ‹smail Hakk› Dergâh›’nda yâdigâr olarak saklanm›ﬂt›r101. Hikmetî, cömertli¤iyle meﬂhûr olmuﬂtur. Fukarâya yard›mda bulunur, bazen derviﬂlerini toplayarak kapl›calara götürür, yolda rast geldi¤i ihvân›n› ve
dostlar›n› da al›p giderdi102.
22 Rebîulevvel 1165/8 ﬁubat 1752’de vefât eden Mehmed Efendi’nin kabri ‹smail Hakk›’n›n kabri yak›n›ndad›r. Vefât› için Hâdîzâde Abdulaziz Efendi’nin söyledi¤i târih mezar taﬂ›nda da yaz›l›d›r103.
Hikmetî Efendi’nin tabîat-› ﬂâirânesi de olup, kendilerince baz› târihî bilgileri,
mürﬂidi Bursevî’nin halîfeleri aras›nda cereyân eden yaz›ﬂmalar› ve ilâhiyyât›n›
ihtivâ eden bir Mecmûas›104 vard›r. F›nd›kl›l› da kendisi ile ilgili bilgileri o mecmûadan nakletmiﬂtir105.
‹smail Hakk› Bursevî’nin,
Rum diyâr›na çevirdim gönlümü var Hikmetî
Cümle evlâd ba’dehu ordan zuhûr eyler tamam
‹mtidâd eyler sülâlem tâ ilâ-yevmi’l-k›yâm
Keﬂf ile bildim bu iﬂi Hakk›yâ ben ve’s-selâm
ﬂeklindeki nutkunda da iﬂâret etti¤i gibi, Bursevî’nin mânevî soyu Hikmetî yoluyla devâm etmiﬂ, dergâh›nda onun nesli postniﬂîn olmuﬂlard›r106. Yâdigâr-›
ﬁemsî’deki bu de¤erlendirmeler, Hüseyin Vassâf taraf›ndan yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ
olacak ki, ‹smail Hakk›’n›n Hikmetî’yi Tekirda¤’da bulundu¤u s›rada kimsesiz
ve yetim olarak buldu¤unu, terbiyesi alt›na al›p evlât edindi¤ini söyler107. Daha
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sonra ise yetim dedi¤i Hikmetî’nin 1135/1723 y›l›nda babas› ve annesinin vefât› için söyledi¤i manzûm târihleri zikreder108. O halde, kendi ifadelerinde çeliﬂkili bulunan Vassâf Bey’in bu iddias› as›ls›z olsa gerektir109.

12. Ahmed Pertevî Efendi (ö. 1182/1768)
Ahmed Pertevî Efendi, Tekirda¤’l› olup, ﬂeyhi ‹smail Hakk› ile ﬁam’a gitmiﬂtir.
Bursevî’nin ifâdesiyle Molla Ahmed Rodosçukî, ﬁam’da ‹smail Hakk›’n›n berberli¤ini de yapm›ﬂt›r110.
“Çorlu’lu” olarak da bilinen Ahmed Pertevî Efendi, ﬂeyhi Bursevî’nin ﬁam’da
Beyzâvî Tefsîri’nden dersler verdi¤i ve Amme Cüz’üne ﬂerh haz›rlad›¤› zaman
bir taraftan bu dersleri takip etmiﬂ, bir taraftan da ﬂeyhinin haz›rlad›¤› ﬂerhten
istinsah etmiﬂtir. Fakat Çorlu halk›n›n iste¤i üzerine halîfe olarak buraya tayin
edilmesi nedeniyle, istinsâh› ‹nfitâr sûresi sonuna kadar gelebilmiﬂtir . Pertevî,
‹smail Hakk›’n›n ﬁam’dan Üsküdar’a, bir süre sonra da Bursa’ya dönmesini müteakip, 1137/1725 y›l›nda önde gelen iki müridiyle ﬂeyhini ziyârete vard›¤›nda
onu ölüm döﬂe¤inde bulmuﬂ, üç gün ﬂeyhinin sohbet ve nasihatinde bulunduktan sonra yan›ndan ayr›lm›ﬂt›r. ﬁeyhinin, bu ziyâreti s›ras›nda kendisine tavsiyelerinden birisi de mezkûr ﬂerhin istinsâh›n› tamamlamak oldu¤undan, daha
sonra tamamlam›ﬂt›r. ‹stinsâh etti¤i bu eserin sonunda kendi ad›n› Ahmed b.
Mustafa, istinsâh târihini ise ﬁevvâl 1182/Mart 1769 olarak vermektedir111.
Ahmed Pertevî Efendi, ﬂeyhinin Kitâbu’l-Envâr adl› eserini, müntesiplerinden eserde ismi geçen o zaman Ahmed Paﬂa’n›n kaymakam› olan Ali A¤a’n›n iste¤i üzerine istinsâh etmiﬂtir Rebîulevvel 1152/Haziran 1739. Eserin sonunda Pertevî kendisini, ‹smail Hakk›’n›n halîfelerinden Çorlu’da sâkin eﬂ-ﬁeyh Ahmed Pertevî olarak
tan›tmaktad›r112. Yine ‹smail Hakk›’n›n ﬁerh-i Pend-i Attâr adl› eserinin bir nüshas›n›n baﬂ›nda “Min kütübi’l-fakîr el-hakîr min hulefâ-i Hakkî eﬂ-ﬁeyh Ahmed Pertevî (Cealellâhu min âli’r-rasûli’l-ma’nevî) 1165” ifâdesi yer almaktad›r113. Ayr›ca
ﬂeyhi Hakk›’n›n Kitâbü’l-Hakk›’s-Sarîh ve’l-Keﬂfi’s-Sahîh adl› eserini de Muhtasaru’l-Hakk›’s-Sarîh ve’l-keﬂfi’s-Sahîh ad›yla ihtisâr etti¤ini de bilmekteyiz114.
ﬁeyh Pertevî Efendi’nin hilâfet verdi¤i zâtlar aras›nda Hüdâyî Dergâh› postniﬂînlerinden Mudanyal› Büyük Rûﬂen Efendi (ö. 1209/1795) ve Hikmetî’nin o¤lu ve
babas›ndan sonra ‹smail Hakk› Dergâh› ﬂeyhli¤i yapan Mehmed Emin Efendi (ö.
1232/1817) vard›r115. Dîvân’› da bulunan Ahmed Pertevî, “Râhat âk›bet” terkîbinin delâlet etti¤i 1768 y›l›nda dâr-› bekâya göçmüﬂtür. Kabri, Hüdâyî Âsitânesi
hazîresindedir116.
Hüseyin Vassâf, Kemâlnâme-i Hakkî adl› eserinde, ‹smail Hakk›’n›n Mehmed Pertevî isimli bir halîfesinden de bahseder. Asl›nda o, Ahmed Pertevî ve Mehmed Pertevî’nin iki ayr› zât m›, yoksa ayn› zât olup da isminin kar›ﬂt›r›lm›ﬂ m› oldu¤u konusunda tereddüt içerisindedir. Vassâf’› tereddüte düﬂüren en mühim husûs, Üsküdar Hüdâyî Âsitânesi’nde medfûn bulunan Pertevî Efendi’nin sandûkas›n›n yan›nda bulunan levhadaki ﬂiirde ﬁeyh Mehmed Pertevî ad›n›n geçmesidir117. Ancak
burada ﬂunun alt›n› çizerek kaydedelim ki yukar›da verdi¤imiz bilgiler, Bursevî’nin
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Ahmed Pertevî isimli bir halîfesinin varl›¤›n› kesin olarak ortaya koymaktad›r. Kanaatimizce Vassâf’›n belirtti¤i ﬂiirde Mehmed Pertevî ad› yanl›ﬂl›kla kullan›lm›ﬂt›r.

13. Ali Senâî Efendi (ö. 1200/1786)
As›l ad› Ali olan Senâî Efendi, 1180/1766 senesi sûfîyye ricâlindendir. Gülﬂenî
tarîkat›na mensup olmakla birlikte babas› Süleyman Zâtî Efendi’den de hilâfet
alm›ﬂt›r. Hüseyin Vassâf’›n kanaatine göre Senâî Efendi 1175/1761 tarihinde hilâfet alm›ﬂt›r118. 1200/1786’da Edirne’de vefât etmiﬂ ve Gülbahar Hâtun Mahallesi’nde bulunan Kâdirî Dergâh›’na defnedilmiﬂtir119. R›fk› Melûl Meriç, Edirne’nin Tarihi Eserleri ve Mimârî Eserleri Hakk›nda adl› eserinde Senâî Efendi’nin türbesinin ﬁihâbeddin Paﬂa (eski Had›m Balaban) Mahallesi’nde Bahçe
Soka¤›’ndaki Sezâî Efendi Tekkesi haziresinde oldu¤unu söylemektedir220.
1182/1769 y›l›nda tamamlad›¤› mürettep bir Dîvân’›221 vard›r.

14. Hüﬂeyin ﬁâhidî Efendi (ö. ?)
Hüseyin ﬁâhidî de Zâtî’nin di¤er o¤lu ve halifesidir. ﬁarköy’de irﬂâd vazifesiyle
meﬂgul olmuﬂtur. Vefât yeri ve tarihi hakk›nda herhangi bir malûmat yoktur122.

15. Fahrî Ahmed Efendi (ö. 1214/1799)
Fahrî Ahmed Efendi, bir rivâyetle Süleyman Fâik’in ve bir baﬂka rivâyete göre
de Hüseyin ﬁâhidî’nin halifesidir123. ﬁarköylü’dür. Ömrünün sonlar›na do¤ru ‹stanbul’a gelmiﬂ ve 1799 tarihinde vefât etmiﬂtir. Kabri, Kas›mpaﬂa’da Ali Efendi
Dergâh›’ndad›r. Bu dergâh, daha sonra istimlâk edilip tersâneye kat›ld›¤›ndan
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mevcut de¤ildir. Mürettep Dîvân’›124, Müftî baba denilen zât›n Yunus Emre Tarz›ndaki Nutkuna ﬁerhi125, Kasîde-i Fahrî Efendi126 olmak üzere üç eseri vard›r.
Ayr›ca Zâtî’nin baﬂlay›p tamamlayamad›¤› Gülﬂen-i Vahdet adl› ﬂerhini tamamlam›ﬂ ve yine Zâtî’nin bir gazelini ﬂerh etmiﬂtir127. ‹smail Hakk› Bursevî’nin “Her
nefeste bir tecellî-i Hüdâ ister gönül/ Kendüye bu gurbet içre âﬂnâ ister gönül”
beytiyle baﬂlayan gazeline nazîresi vard›r ve pek ârifânedir128.

A. Celvetî Tekkeleri
XVIII ve XIX. as›rlarda Balkanlar›n en yayg›n tarîkatlar›ndan birisi olan Celvetiyye, Edirne’de Mezid Bey Zâviyesi, Dizdarzâde Tekkesi, Celvetiyye Dergâh›,
Senâî Ali Efendi Tekkesi, asr›n sonlar›na do¤ru y›k›lm›ﬂ olan Abdulbâkî Efendi
Tekkesi ve Keﬂan’da Süleyman Zâtî Efendi taraf›ndan yapt›r›lan Zâtî Efendi
Tekkesi’yle temsil edilmiﬂtir. Bunlara ilaveten ‹stanbul Yolu üzerindeki Seyyid
Celâleddin Dergâh›’nda, Germekap›’daki Sâd›k Baba Tekkesi’nde, Yeniçeri Meydan›’nda bulunan Çoban Ali Dergâh›’nda ve Nureddin Tekkesi’nde Celvetî âyinlerinin yap›ld›¤› kaydedilmektedir. ﬁimdi s›ras›yla bu tekkeler hakk›nda bilgi
verelim.

1. Mezid Bey Zâviyesi
Mezit Bey Mahallesi’nde Hatice Sultan Saray› Soka¤›’ndaki on yedinci numarada olup, Mezid Bey 844/1440 tarihinde mescid olarak yapt›rm›ﬂt›r. Üsküdarl›
Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin, Dizdarzâde Ahmed Efendi’den önce Edirne’ye
göndermiﬂ oldu¤u ﬁeyh Hasan Efendi adl› halîfesi, Mezid Bey Mahallesi’nde
oturmuﬂ ve bu mescidi zâviye olarak kullan›p minber ekleyerek câmiye çevirmiﬂtir. Önceleri çat›s› kubbe iken zamanla y›pranm›ﬂ, 1164/1751 tarihinde büyük bir depremde yar›s› y›k›lm›ﬂt›r129.
1014/1605 tarihinde vefât eden ﬁeyh Hasan Efendi bu mescidin haziresinde gömülüdür. Mezar taﬂ›nda “Merhûm Hasan ibnu’l-ﬁeyh Mehmed Çelebi ibnu’lﬁeyh ﬁeyh Üsküdarî Mahmud Efendi” künyesi yaz›l›d›r130.
Mezid Bey Mescidi, “Yeﬂilce” adl› ‹mâret-i Mezid Câmii ile ço¤u zaman kar›ﬂt›r›lmaktad›r. ﬁöyle ki, Yeﬂilce Camii, dört kubbeli ve bir minareli câmi olup, Mezit Bey ‹mâreti Mahallesi’nde, Mezit Bey ‹mâreti Câmii Soka¤›’nda on üç numaradad›r. 885/1480 tarihinde Kas›m Çavuﬂzâde Mustafa Efendi taraf›ndan inﬂâ ettirilmiﬂtir. Halk dilinde yap›l›ﬂ›n›n baﬂlang›c›nda minaresi yeﬂil renkte kâﬂî kapl› oldu¤u için “Yeﬂilce Câmii” ad›yla tan›nm›ﬂt›r. Bu câminin Mezid Bey’in ad›yla an›lmas›n›n sebebi, civar›ndaki imâretin Mezid Bey’in eserlerinden olmas›ndand›r. Bu câmide 1164/1751 depreminde zarar görmüﬂ oldu¤undan
1167/1753’de mütevellisi Osman A¤a taraf›ndan tamir ettirilmiﬂtir131.
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2. Dizdarzâde Tekkesi
Saçl› ‹brahim Efendi Tekkesi, ﬁad›rvanl› Tekke ve Tebrizî Asil Çelebi adlar›yla
da an›lan bu dergâh, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halîfelerinden Dizdarzâde Ahmed Efendi için Tebriz’li Asil Çelebi taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. K›y›k yolu üzerinde olup, tavan› ahﬂaptand›r. Dizdarzâde 1032/1622 y›l›nda vefât etti¤i zaman
o zâviye yak›n›na defnedilerek üzerine ahﬂaptan bir türbe yap›lm›ﬂt›r132.
Yerine, yine Hüdâyî’nin halîfelerinden Kastamonulu Halil Efendi postniﬂîn olmuﬂ, o da 1038/1628 tarihinde vefât edince, zâviye kap›s› yan›na gömülerek,
üzerine bir türbe yap›lm›ﬂt›r. Elân ﬂeyhi, eskiden Üç ﬁerefeli Câmii’nde k›rk-elli y›l kadar hatiplik etmiﬂ olan Ahmed Efendi’dir. Bu Ahmed Efendi de
1043/1633 y›l› Ramazan Bayram›’n›n birinci günü vefât edip, ‹stanbul yolundaki kabristana gömülmüﬂtür. Yerine, yine Hüdâyî’nin halîfelerinden Silistre’de
halife olan Saçl› ‹brahim Efendi geçmiﬂtir133.
1275/1858 y›l›ndan 1295/1878 y›l›na kadar tekkede postniﬂîn olan ﬁeyh Râﬂid
Efendi, Rus ‹stilâs›’nda y›k›lan bu zâviyenin kahr›na dayanamayarak üzüntüsünden vefât etmiﬂtir. 1308/1890 y›l›nda resmî aç›l›ﬂ› yap›lan bina, yeniden tamir görmüﬂ ve aﬂa¤›daki kitâbe kap›s› üzerine yaz›lm›ﬂt›r:
Hazret-i Abdülhamid Hân hamîdü’l-hasletin
Ömrü ikbâlin firâvân eyleye Rabbu’l-enâm
K›ld› tecdîden binâ bu tekkeyi ol pâdiﬂâh
Olmuﬂ iken nice y›llard›r rehin-i inhidam
Feyz-i enfâs-› ricâl-› Celvetiyye andad›r
Cilveker nûr-› Hüdâyî’den hidâyet subh u ﬂâm
Gel devâm et zikr ü tevhîde hulûs-› kalbile
Olas›n tâ vâs›l-› ser-menzil-i dâru’s-selâm
Bir mübeﬂﬂir geldi ‹zzet verdi tarihin haber
Saçl› ‹brahim Efendi oldu tamam (1308/1890)
Bu kitâbe dönemin Edirne Valisi Hac› Ahmed ‹zzet Paﬂa taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r134.

3. Celvetiyye Dergâh›
Mahmud Efendi Tekkesi olarak da bilinen bu dergâh, 1049/1639 tarihinde135
Mesnevihânzâde Efendi’nin evinin yerine ‹plikçi Hac› Ahmed taraf›ndan Vâiz
Mahmud Efendi136 için inﬂâ edilmiﬂtir.
Celvetiyye Dergâh›’n›n Edirne Türk-‹slâm Sanatlar› Müzesi’nde bulunan kitâbesi ﬂöyledir:
Bu gün ol Hazret-i Mahmud Efendi nâgâh
Da’vet-i Hakk’a gidip oldu cihândan nâbûd
‹rciî âyetini gûﬂ edecek hâtiften
Can at›p cânib-i Mevlâ’ya dedi yâ Ma’bûd
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Okuyup fâtiha rûhuna duâ eyleyelim
Ola kim rahmet ede Hak ola ondan hoﬂnûd
‹ﬂitip mevti Tarzî dedi tarihi içün
Sikke-i Cennet’e makâm ola makâm-› Mahmud (1049)137

4. Senâî Efendi Tekkesi
Had›m Balaban Mahallesi’nde, Hatice Sultan Saray› Soka¤›, yedinci numaradad›r. Celvetiyye ﬂeyhi Ali Senâî Efendi tekkesidir ki, çat›s› ahﬂaptand›r.
1286/1863 senesinde dikici esnaf›ndan ve Kâdirî ﬂeyhlerinden ﬁeyh Göbek adl›
Mehmed Efendi’ye verilmiﬂtir. ﬁeyh Ali Senâî Efendi bu tekkenin alan›nda gömülüdür. Tekke hâlen arsa durumundad›r138.

5. Abdulbâki Efendi Zâviyesi
Zen-i Firuz Mahallesi’nde Ayval› Göl Caddesi’nde, on dördüncü numaradad›r.
Celvetiyye tarîkat›na mensup ﬁeyh Abdülbaki Efendi Zâviyesi’nin çat›s› ahﬂapdan olup, elli seneden beri y›k›kt›r139.

6. Nûreddin Tekkesi
Nûreddin Tekkesi, Hoca Üveys Mahallesi’nde Horozlu Caddesi’nde doksan alt›
numaradad›r. Nuhdere ﬂeyhi demekle meﬂhûr Üsküdar’l› Mustafa Efendi için
yap›lm›ﬂ ve Cerrâhiyye tarîkat›ndan Cerrâhî tekkesidir ki, bu tekkede ayn› zamanda Celvetî âyinleri de icrâ edilmekteydi140.

7. Zâtî Efendi Tekkesi
1135/1723’ten 1137/1725’e kadar Gelibolu’da hilâfetle tarîkat› yaymakla meﬂgul
olan Zâtî, bu tarihten sonra Keﬂan’a gelerek buraya yerleﬂmiﬂ ve bir tekke kurarak
ömrünün sonuna kadar insanlara hizmet etmiﬂtir141. Kendisinden sonra bu tekkede kimlerin ﬂeyhlik yapt›¤› bilinmemekle beraber, burada yap›lan tasavvufî e¤itim
ve sohbetlerin Keﬂan halk› üzerinde derin izler b›rakt›¤›n› bilinmektedir. ﬁöyle ki,
Keﬂan yaﬂl›lar› aras›nda bu tekkenin e¤itici toplant›lar›nda çocukken bulundu¤unu hat›rlayanlar vard›r. ﬁehrin ﬂimdilerde Dokuz Evler ad›yla an›lan k›sm›nda küçük bir tekkenin bulundu¤u, zâviye olarak da an›ld›¤› ve tekkenin bak›m› için
ovadaki baz› tarlalar›n vakfedildi¤i kaydedilir. Gerek bu zâviyenin ve gerekse Zâtî’nin türbesinin Balkan Savaﬂlar› s›ras›nda Bulgarlar taraf›ndan y›k›ld›¤› söylenir.
Zâviye ve türbenin kendiliklerinden y›k›ld›¤›n› söyleyenler de vard›r142.
Ayr›ca Keçecizâde ‹zzet Molla (ö. 1245/1829)’n›n Keﬂan sürgünündeki s›k›nt›l›
y›llar›n› dile getirdi¤i Mihnet-Keﬂan (Mihnet-i Keﬂan) adl› uzun mesnevisinin
“Keﬂan’›n Câmileri, Türbeleri” k›sm›nda Zâtî ve tekkesiyle ilgili iki beyte rastlamaktay›z. ﬁöyle ki, ‹zzet Molla bu beyitlerinde, Keﬂan ﬂehrinde ne Kâdirî ne de
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Halvetî tekkelerinin bulundu¤unu ancak Celvetiyye’den Zâtî Efendi’nin tekkesinin oldu¤unu, bu mübârek zât›n âdeta ﬂehrin s›¤›na¤› oldu¤unu ve kurtuluﬂ isteyenlerin de yine onda mutlulu¤a ulaﬂt›¤›n› kaydeder:
Ne Kadrî var anda ne hod Halvetî
Fakat tekye-i Zâtî vü Celvetî
O ﬂehre melâz olmuﬂ ol nîk zât
Bulur ol nice eyleyenler necât143
Bu tekkelerden baﬂka K›yak Civar›’nda Yeniçeri Meydan›’nda bulunan Çoban
Ali Dergâh›’nda ve Germekap›’da bulunan Sâd›k Baba Tekkesi’nde Celvetî âyinlerinin yap›ld›¤› kaydedilmektedir144. Ayr›ca kaynaklarda hakk›nda fazla bilgi
bulunmayan ‹stanbul Yolu üzerindeki Seyyid Celâleddin Dergâh›n›145 da Celvetî tekkeleri aras›nda saymak mümkündür.

Sonuç
Bu çal›ﬂmam›zda görülmüﬂtür ki, ilk olarak Azîz Mahmud Hüdâyî ile Rûmeli’de
etkileri görülmeye baﬂlanan Celvetîlik, Edirne ve çevresinde oldukça etkili olmuﬂ tarîkatlardan birisidir. Edirne ve çevresinde faaliyeti tespit edilebilen Celvetî ﬂeyhlerinin say›s› yaklaﬂ›k 15’tir. Bu Celvetî ﬂeyhlerinden 7’si yani Hasan
Efendi, Dizdarzâde Ahmed Efendi, ﬁeyh Halîl Efendi, Saçl› ‹brahim Efendi, Atpazarî Osman Fazlî, Abdülhay Efendi ve Yusuf Edirnevî merkez dergâha mensup iken, 8’i de yani ‹smail Hakk› Bursevî, Vahdetî Osman Efendi, Mehmed
Hikmetî Efendi, Ahmed Pertevî Efendi, Süleyman Zâtî Efendi, Ali Senâî Efendi,
Hüseyin ﬁâhidî ve Fahrî Ahmed Efendi Hakk›yye koluna mensuptur. Dolay›s›yla Edirne ve çevresinde daha ziyâde Hakk›yye koluna mensup ﬂeyhler etkili olmuﬂtur. Tüm bu Celvetî ﬂeyhlerinin, tespit edilebildi¤i kadar›yla, daha çok Edirne, Tekirda¤, Gelibolu, Keﬂan, ﬁarköy ve Çorlu’da yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir.
Edirne ve çevresinde faaliyetleri tespit edilebilen tekke say›s› ise 10’dur. Bu tekkelerden 4’ü merkez dergâha ba¤l› iken, ikisi Hakk›yye koluna mensuptur. Ayr›ca Nûreddin Tekkesi’nde hem Cerrâhî hem Celvetî, Çoban Ali Dergâh›’nda ve
Sâd›k Baba Tekkesi’nde hem Halvetî hem Celvetî âyinleri yap›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
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D‹PNOTLAR
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Edirne’nin fethi ve sonras›ndaki durum hakk›nda geniﬂ bilgi için bk. Abdurrahman H›brî, Enîsü’l-Musâmirîn (Edirne Tarihi 1360-1650), çev. Ratip Kazanc›gil, Edirne Valili¤i Yay., ‹stanbul
1999, s. 15-20.
2 M. Tayyib Gökbilgin, “Edirne ﬁehrinin Kurucular›”, Edirne: Edirne’nin 600. Fetih Y›ldönümü
Arma¤an Kitab›, s. 77-110; Ratip Kazanc›gil, Edirne Mahalleleri Tarihçesi, Edirne Valili¤i Yay., ‹stanbul 1999, s. 31-89.
3 bk. Sahih Ahmed Dede, Mecmûati’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye, Kütahya Belediyesi, M. Hakk› Yeﬂil
Ktp., No:. 312, s. 131; 1310 Tarihli Edirne Salnâmesi, s. 196-197; M. Tayyib Gökbilgin, XV ve XVI.
As›rlarda Edirne ve Paﬂa Livas›, ‹st. 1952, s. 203-210; Ayr›ca bkz. Mustafa Erdo¤an, “Mevlevî Kuruluﬂlar› Aras›nda ‹stanbul Mevlevîhâneleri”, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Güneydo¤u Avrupa Araﬂt›rmalar› Derg., IV-V, 1975-76, s. 19.
4 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme (Rumeli-Solkol ve Edirne), Haz. ‹smet Parmaks›zo¤lu, Ankara 1984,
s. 267-268.
5 Bâyezîd-i Rûmî ve Derviﬂ Bayezid diye de bilinen Halife, mürﬂidi Cemâl Halvetî’nin bir iﬂâreti
üzerine Edirne’ye gelip yerleﬂmiﬂtir. Kendisi için K›y›k Mezarl›¤› yan›nda bir tekke yapt›rm›ﬂt›r.
Tekkeye gelir getirmesi için bir köy de vakfedilmiﬂtir. Vefât›na kadar Edirne’de yaﬂam›ﬂ ve tekkesinin civâr›na defnedilmiﬂtir. ‹bn Arabî’nin Fusûs’una yazd›¤› S›rr-› Cânân ad›nda 5500 beyti aﬂan
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Celvetî ﬁeyhi Üsküdarl› Selâmî
Ali Efendi ve Tarîkat-Nâmesi
D R . M U S T A F A

T A T C I

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

G‹R‹ﬁ
Üsküdar, s›radan bir semtin ismi de¤ildir. Bu semt, tarihi yaﬂayan ve yaﬂatan bir
kutlu beldedir. Ba¤r›nda yetiﬂen kutsal gönüllü Hak dostlar›yla, dün ve bugün
“âﬂ›klar›n k›blesi” olan “Medine-i Üsküdar”, Türk ‹slâm kültürünün adeta canl›
bir müzesi gibidir. ‹stanbul’u, anlamak, ‹stanbul’u ﬂah damar›ndan yakalamak
isteyenler, Üsküdar’dan baﬂlamak durumundad›rlar. Zira, Üsküdar, ‹stanbul’un
bir mukaddimesidir. Bu mukaddimeyi okumak için her halde bir ömür yetmez...
Ecdâd›n “ﬁerefü’l-mekân bi’l-mekîn” dedi¤i gibi, mekân›n önemi tabii ki, mukimlerdendir. Bu co¤rafyay› kutsallaﬂt›ran da üzerinde yaﬂayan insanlardan, bu
insanlar›n güzelliklerinden, ortaya koyduklar› eserlerden kaynaklanmaktad›r.
Üsküdar deyince, akla, Azîz Mahmud Hüdâyî, Muhammed Nasûhî ve Hâﬂim
Baba gibi âbide ﬂahsiyetler gelir.
Bu beldeyi besleyen manevî kaynaklardan birisi de XVII. yüzy›l mutasavv›flar›ndan Celvetî ﬁeyhi Selâmî Ali Efendi’dir.
Selâmî Ali Efendi, Azîz Mahmud Hüdâyî erkân›na müntesip bir Celvetîdir. Bu
erkân içinde “Selâmiyye” ad›yla bilinen ﬂubenin de pîridir. Onun, Mu¤la’da baﬂlayan hayat hikâyesi, medrese ö¤reniminden sonra ‹stanköy kad›l›¤›yla devam
etmiﬂtir. Bu görevi s›ras›nda tan›d›¤› Celvetî azîzlerinden Zâkir-zâde Abdullah
Efendi (M. 1658), Mecnûn gönlüne Leylâ elini uzat›nca, aﬂkta karar k›larak kâd›l›ktan istifa etmiﬂtir. Kendisi bir dünya zengini olmas›na ra¤men fakr yolunu
seçen Selâmî Efendi, k›sa zamanda tasavvufî e¤itimini tamamlayarak, önce Bursa’ya, sonra Üsküdar’daki Hüdâyî âsitânesine tayin olunmuﬂtur. Celvetiyye er125
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kân›, Selâmî Ali Efendi döneminde, gerek merkezde ve gerekse taﬂrada geniﬂ bir
alanda irﬂâd faaliyetinde bulunmuﬂtur. Bunda Selâmî Efendi’nin Bursa’da ve
Üsküdar’da inﬂa ettirdi¤i dört âsitânenin büyük rolü vard›r. Bugün, hâlâ, Selâmî (Selâms›z) Mahallesi, Selâmî Çeﬂme, Selâmî Ali Efendi Camii, Selâmî Tekkesi gibi mekan ve eserlerde ad›n›n yaﬂamas›, Mutasavv›f›m›z›n büyüklü¤ünü
ve tesirini gösterecek niteliktedir. Celvetîler içinde vahdet-i vücûd neﬂvesini öne
ç›karan mutasavv›f›m›z, yaﬂad›¤› dönemde, Kâd›zâdeliler hareketinin ileri gelenlerinden Hünkar Vâizi Vanî Mehmed Efendi’yle, yine kendisi gibi vahdet-i
vücûtçu bir mutasavv›f olan Niyâzî-i M›srî’yle olan tart›ﬂmalar›yla gündeme gelmiﬂtir. 1691 y›l›nda vefat eden Selâmî Efendi’nin türbesi K›s›kl›’da, Çaml›ca’ya
giden yolun üzerindedir.
Selâmî Ali Efendi, medreseli bir mutasavv›f olmakla birlikte yazmaya pek önem
vermemiﬂtir. Kaynaklarda ilâhîlerini içeren bir ﬂiir mecmûas›ndan bahsedilmekle birlikte, bu eser henüz ele geçmemiﬂtir. Onun ﬂimdilik bilinen tek eseri
Celvetî/Selâmî erkân› ilm-i hâli niteli¤indeki “Tarîkat-nâme”sidir. Mutasavv›f›m›z, bu risâlesinde özellikle Celvetîyye mensuplar›na ait uygulamalar› ana hatlar›yla ortaya koymakta, halîfelerin mürﬂidlerine ve dervîﬂlerine karﬂ› davran›ﬂlar›n›; sülûklar›nda nelere dikkat etmeleri gerekti¤ini, günlük virdlerini, k›yafetlerini, tâc ve kisvelerini, halka ve Hakk’a karﬂ› sorumluluklar›n› izah etmektedir. Risâlede, Celvetîlik kavram› dahil, bu erkânla ilgili baz› uygulamalar›n ince
detaylar› verilmektedir. Bu hususlardan baz›lar› daha önce erkân›n kurucusu
Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan “Tarîkat-nâme” adl› eserde dile getirilmiﬂtir.
Hüdâyî, söz konusu eserinde Yahyâ-y› ﬁirvanî’den beri uygulanagelen umûmî
tarîkat adâb›n› özetlemektedir. Fakat Selâmî Efendi eserinde, bu umûmi adâb
yan›nda Celvetiyye/Selâmiyye’deki uygulamalar›n detaylar›n› verdi¤i için
Pîr’inin eserinden oldukça farkl›l›k göstermektedir.
“Üsküdarl› Celvetî Selâmî Ali Efendi ve Tarîkat-nâmesi” ad›yla yapt›¤›m›z bu
çal›ﬂmada, Selâmî Ali Efendi hakk›nda ana kaynaklardan elde edilen biyografik
bilgilerle mutasavv›f›n Tarîkat-nâme adl› risâlesinin tahlili yap›lm›ﬂ ve çeviri
metni verilmiﬂtir. Selâmî’nin vakfetti¤i hayratlar için yaz›lan vakfiyye metni
(bk. ‹stanbul Belediye Ktp. OE. Bl. Yz. Nr: 1557) tarihçiler taraf›ndan ayr›ca tahlil edilmelidir. Biz bu çal›ﬂmada vakfiyye metnini kullanmakla birlikte çeviri
metnini vermedik.

ÜSKÜDARLI SELÂMÎ AL‹ EFEND‹’N‹N HAYATI
Do¤um yeri, do¤um tarihi, tahsili, ﬂahsiyeti, tasavvufî hayat› ve tarîkati:
Celvetî ﬂeyhlerinden olan Selâmî Ali Efendi, Menteﬂe(Mu¤la)’nin Kozyaka köyünde do¤muﬂtur.1 Do¤um tarihi belli de¤ildir.2 Vakfiyyesinden, babas›n›n ad›n›n ‹lyâs oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda ailesi hakk›nda her hangi bir
bilgimiz yoktur.3
Selâmî Ali Efendi, kuzâttan (kâd›, hâkim) olup tahsilini tamamlad›ktan sonra,
önce K›rkakça Medresesi’ne4 müderris, ard›ndan ‹stanköy adas›na müftü oldu5.
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Selâmi Ali Efendi’nin Kâbri

Burada manevî ilimlere ve tasavvufa olan meyli sebebiyle müftülük ve kâd›l›k
gibi resmi vazifeleri b›rakarak Celvetî azîzlerinden Zâkir-zâde Abdullah Efendi’ye6 (H. 1068/M. 1658) intisâb etti.7 Seyr ü sülûkunu tamamlad›ktan sonra Bursa’ya irﬂad vazifesiyle gönderildi. Bursa’da bir zâviye inﬂa etti ve ‹stanbul’a gelinceye kadar orada kald›.8 Divitçizâde9 Mehmed Efendi’nin vefât›yla, Hüdâyî
Âsitânesi ﬂeyhli¤inin boﬂalmas› üzerine, (H. 1090/M. 1679) senesinde ‹stanbul’a
geldi.10 Pîr makam›nda yedinci post-niﬂîn olarak irﬂad görevini üstlendi.11
Selâmî Efendi, Azîz Mahmud Hüdâyî erkân›na müntesip bir Celvetî’dir. O, Celvetîli¤in dört büyük ﬂubesinden birisi olan ve kendi ad›yla an›lan Selâmiyye kolunun da Pîridir.
Celvetiyye tarîkati XVII. yüz y›lda, baﬂta Üsküdar’daki merkez âsitâne olmak
üzere, Selâmî Efendi’nin yapt›rm›ﬂ oldu¤u üç tekkede faaliyet göstermiﬂtir. Bunlar, K›s›kl› Selâmî Ali Efendi Tekkesi, Selâms›z Selâmî Tekkesi, Ac›badem Selâmî Efendi Tekkeleridir.12
Selâmiyye’nin, ana kol Celvetiyye’den temel fark› zikir icrâ ﬂekliyle alâkal› oldu¤u gibi, mensuplar›n›n baﬂlar›na giydikleri tâclar›n›n onyedi dilimli olmas›d›r. Zira, Selâmî Ali Efendi, Celvetiyye’nin on üç terkli tâc›n› yeni bir yorum getirerek on yedi terke ç›karm›ﬂt›r. Bu bilgi, Selâmî Efendi’nin Tarîkat-nâme’sinde
ve Müstakîm-zâde’nin Risâletü’t-Tâc adl› eserinde bulunmaktad›r.
Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi (ö. 1787), Risâletü’t-Tâc adl› eserinde Selâmî Ali Efendi’nin tarîkat tâc›ndan bahsederken, bu tâc›n remzî yönünü
de belirterek ﬂöyle demektedir:
“Selâmî ﬁeyh Ali Efendi kendi risâlesinde muharrer ve mezkûr elfaz-› erba’an›n
(yani, Hayy; Alîm; Mürîd; Kadîr isimlerinin) ve “‹nnema’l-a’malü bi’n-niyyât”
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hadîsinin dahi ‘adedi hurûfudur ve Selâmî ﬁeyh Ali Efendi, kendi risâlesinde
tahkîki üzere, kendi mazhar oldu¤u beﬂ isim itibar›yla terk-i tâc›n› on yedi edip
silsilesinden gelenler ol aded üzere terkli tâc çekerler. Ve hey’et-i destâr-› Celvetiyye cem’ ve fark›n cem’idir. Vech-i terki mestûr-› cem’iyyet, vakfen yani arka
semtine göre devirlerinin miyânlar› küﬂâde k›l›nmakla tefrike iﬂaretdir.”13
Nurhan Atasoy’un incelemelerine göre, tarîkatler tarihinde on yedi terkli tâc-›
ﬂerîfe daha önce ve sonra pek rastlan›lmamaktad›r.14
Hakk›nda bilgi veren kaynaklar›n genellikle kendisini “hâlât-› garîbe ile meﬂhûr,
ﬂedîd ve mehîb, ahvâl ve akvâli acîb”15 diye tarif ettiklerine bak›l›rsa, Selâmî
Efendi’nin, sözünü esirgemeyen ve meczûp tabîatl›, muhatab›n› etkileyen, nazar
sahibi biri oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.16
Bursal› ‹smail Hakk›, Selâmî’yi Cennet Efendi ile karﬂ›laﬂt›r›r: “Cennet Efendi’nin eli kalem tutan baz› ilâhîler yazan biri oldu¤unu, ancak, Selâmî Efendi’nin eli kalem tutmamakla, ümmî gelip ümmî gitmekle birlikte, mânevî
neﬂ’ede Cennet Efendi’den üstün oldu¤unu”17 belirtir. Ancak, kaynaklar›n ittifakla belirtti¤i gibi Selâmî Efendi medrese tahsili görmüﬂtür. ‹smail Hakk›’n›n
bunu bilmemesi düﬂünülemez. ‹smail Hakk› bu ifadelerinde “ümmî” kelimesini, her halde, ﬂeyhin, yazmad›¤›n› belirtmek için kullanm›ﬂ olmal›d›r.
Selâmî, Celvetîler içinde vahdet-i vücûd neﬂvesini öne ç›karan mutasavv›flardand›r. Onun bu tavr›, di¤er zühdî tasavvufu benimseyen Celvetîlerce hoﬂ karﬂ›lanmad›¤› için, tenkit edilmiﬂtir.18
Selâmî Ali Efendi ile devrin ﬂöhretli mutasavv›f› Niyâzî-i M›srî aras›nda ve yine
tasavvuf ve tarîkatlere karﬂ› bir tutum sergileyen Kâd›zâdelilerden Hünkar Vâizi
Vanî Mehmed Efendi’nin aras›nda -görüﬂ ayr›l›klar› sebebiyle- 1681 tarihinde
ﬂiddetli tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›r. Hüseyin Vassâf Bey’in tesbitine göre, Hüdâyî
Tekkesi’ndeki görevinin üçüncü senesinde19 baz› garazkâr insanlar›n dedi-kodular› ve Vanî Mehmet Efendi’nin arzusu do¤rultusunda, Selâmî Efendi’nin meﬂîhati IV. Mehmet (1648-1687) taraf›ndan kald›rm›ﬂ, fakat 1683 Viyana bozgunundan sonra, Vanî Mehmet Efendi’nin Bursa’n›n Kestel köyüne sürülmesi üzerine 1684-5 tarihinde bir hatt-› hümâyûn ile tekrar meﬂîhate getirilmiﬂtir.20 Hüseyin Vassâf Bey bu hadiseyi ﬂu cümleleriyle anlat›r:
“Hazret-i Selâmî hakk›nda isnâdât›n müfteriyâtdan ibâret oldu¤u tahakkuk
edince, def’e ﬂâne olarak 1095/1685’de Âsitâne-i Hz. Pîr’de ﬂeyh oldu. Bu s›rada
Üsküdar’da Ba¤larbaﬂ›’nda kâin ve Selâms›z denilmekle meﬂhûr mahallede bir
tekye ile mescid-i ﬂerife ve Bülbülderesi ile Ac›badem’de birer câmi-i latîf ve
Bulgurlu (M. 1690) ve K›s›kl›’ya birer zâviye inﬂa edip vazifeliler tertîb eyledi.”21
Tekke ﬂeyhleri ile Kâd›-zâdeliler aras›nda geçen uzun mücadele, Nâimâ Tarihi’nde geniﬂ olarak anlat›lm›ﬂt›r. Hünkâr ﬂeyhi olup Van’›n Hoﬂap kazas›nda do¤an ve tahsilini orada tamamlayan Kâd›-zâdeliler’in temsilcisi Vanî Mehmet
Efendi’nin tekke ﬂeyhleri ile olan mücadelesinin tarihi eskilere dayan›r.
Kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre Selâmî Efendi’nin Niyâzî-i M›srî ile aralar›nda tasavvufî baz› konularda görüﬂ farkl›l›klar› vard›r. Selâmî Efendi’nin M›srî’ye
gönderdi¤i mektubun mahiyetini bilemedi¤imizden ötürü bu ihtilaf›n sebebini
bütün boyutlar›yla tayin etmek zordur.
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Bursal› Mehmet Tahir konuyla ilgili olarak “‹htilâf-› meﬂârib neticesi olarak
Hazret-i M›srî ile beynlerinde baz› mekâtib teâtî olunmuﬂdur.”22 demekle yetinmiﬂtir.
Hüseyin Vassâf, söz konusu görüﬂ ayr›l›¤›n›n sebebini, Niyâzî-i M›srî’nin yazm›ﬂ oldu¤u “Risâle-i Haseneyn”23 adl› eserinde Hz. Hasan ve Hüseyin’in nübüvvetlerini iddia etmiﬂ olmas›na ba¤lar. Bir aral›k Hüdâyî Dergâh› civâr›nda bir evde oturmuﬂ olan M›srî’nin eserini okuyan ﬁeyh Selâmî Efendi, Hz. Hasan ve Hüseyin’in risâletlerinin mümkün olamayaca¤›n›, “Fahr-› âlem (s.a.v.) hatemü’l-enbiyâd›r, Ondan sonra nübüvvet yoktur,” diyerek karﬂ›l›k vermiﬂ; bunun üzerine
Hz. M›srî, Selâmî Efendi’ye ﬂöyle bir cevap yazm›ﬂt›r:
“Selâmî Efendi Hazretleri’ne
Es-Selâmu aleyküm kutbü’r-Rabbânî ve gavsü’s-semedânî Heykel-i bürhânî Hz.
Hüdâyî Efendi türbedâr› Selâmî.
Eyi misin, hoﬂ musun? Dolu musun boﬂ musun? Kuru musun yaﬂ m›s›n? Ne istersin bizim ﬂâirli¤imizden? Ne istersin bizim evliyâl›¤›m›zdan? Bilmez misin
kiﬂinin lisân› su’-i hâtimeye sebeptir.
Ay›pt›r, yeter!
Keﬂîﬂan u Hahâmân
Yehûdân u Nasârân
M›srî-i Zamân
Kadem-i Hz. ‹sâ (k.s.)” 24
Yine Vassâf’›n tesbitine göre, Selâmî Efendi’nin, M›srî’yi, II. Ahmed’e ﬂikâyeti
vâki olunca, M›srî, kald›¤› evde iki ay boyunca hapse mahkûm olmuﬂtur.25
Di¤er taraftan, Niyâzî-i M›srî’nin, H›zr›yye-i Cedîd adl› eserini yay›nlayan Ali
Toker, her hangi bir kaynak belirtmeden, Niyâzî ile Selâmî Ali Efendi aras›ndaki ihtilâf› ﬂu k›ssa ile nakletmektedir:
“Niyâzî M›srî Hazretleri, ‹stanbul’da oturduklar› zaman Üsküdar’da ikâmet ediyorlard›. Derviﬂlerinden birisini Galata’daki meﬂhur çorbac› Rûm’dan bir tas
çorba getirmesini istedi. Derviﬂ Galata’ya vard›¤›nda, çorban›n üç beﬂ saat sonra haz›r olaca¤›n› ö¤renince, tekrar Üsküdar’a geçip Selâmî Efendi dergâh›na gidip, Orada zikir ile vakit geçirmeye baﬂlad›. Niyâzî-i M›srî hazretlerinin hakikatini idrâk edemedi¤i anlaﬂ›lan ﬁeyh Selâmî Efendi, derviﬂe ﬁeyhi M›srî hakk›nda yak›ﬂ›ks›z sözler söylediler: “Hâlâ o haham ve keﬂiﬂin yolunda m› yürüyeceksiniz?” diye yüce mürﬂid M›srî ks’ye sarfedilmeyecek sözler söyledi. Derviﬂ vakti gelince Selâmî Dergâh›ndan ayr›ld›. Galata’ya giderek çorbay› ald›. ﬁeyhi Azîz
M›srî hazretlerine geldi. Bu duruma çok üzülen mürid, hiçbir ﬂey söylemedi¤i
halde, ﬂeyhi ona, ﬂöyle söyledi: “Evlad›m biz senden bir çorba istedik, sen bize
bir tas zehir getirdin!” Hazret o anda celâllenip ﬁimdi hemen git ﬁeyh Selâmî’ye
bu mektubu ver dedi. Mektup ﬂöyleydi: “Esselâmu aleyküm yâ Selâmî Efendi.
Ne istiyorsun bizim hahaml›¤›m›zdan, keﬂiﬂli¤imizden! ‹nsan›n lisân› sû-i hâtimesine sebep olur vesselâm!” Derviﬂ mektubu al›p, Selâmî dergâh›na gitti¤inde
Niyâzî M›srî hazretlerinin mektubunu ﬁeyh Selâmî Efendi’ye verir, ﬁeyh mektubu okur ve o anda Hakk’›n rahmetine kavuﬂur.26
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Bu k›ssa di¤er kaynaklardan -ﬂimdilik- tevsik edilememekle birlikte, aradaki ihtilaf› ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir.

SELÂMÎ’N‹N VEFATI
Selâmî Efendi, Safer 1103/1691 tarihinde vefat etmiﬂ, vefat›na, “Hitâb-› elest”
terkibiyle tarih düﬂürülmüﬂtür.27 Üsküdar’da, K›s›kl›’da yapt›rd›¤› Câmii kurbunda Çaml›ca’ya giden yolun solunda bulunan türbede medfûndur.28 Rifâî
ﬂeyhlerinden ﬁeyh Hayrullah Tâceddîn Efendi, “asr›n›n bir dânesi” dedi¤i Selâmî’nin kâbrini, âﬂ›klar›n edeble ziyâret etmesi gerekti¤ini ﬂu beyitleriyle ifade
eder:
Der Hakk-› Hazret-i Ali Selâmî (k.s.)29
Hubb-i Hayder’dir gönülde mefhar-› âﬂ›klard›r
Maksad› hubb u r›zâ’d›r ehl-i aﬂk ferzânesi
K›l zarîh-i pâkini her ân ziyâret bâ-edeb
Hazret-i Pîr-i Selâmî asr›n›n bir dânesi
Selâmî Ali Efendi’nin türbesi, Belediye taraf›ndan 1957 senesinde tamir ettirilmiﬂtir. Burada bulunan dergâh 1912-1917 y›llar›nda y›k›lm›ﬂ, daha sonralar› da
ortadan kalkm›ﬂt›r.30 Dergâh›n içindeki evler, Vak›flar ‹daresi tarafindan sat›lm›ﬂt›r.
XVIII. as›r ﬁabânîlerinden Tezkire-i Hâs isimli sûfîler tezkiresinin yazar› ‹stanbullu ‹brahim Hâs Efendi (ö. 1762), ad› geçen eserinde, Selâmî Efendi’nin dostlar›ndan ﬁeyh Seyyid Abdulkâdir Efendi’den naklen, ﬁeyh’in vefat›yla ilgili olarak önemli bilgiler vermektedir. ‹brahim Hâs’›n yazd›¤›ndan anlaﬂ›laca¤›na göre, ﬁeyh vefat etmeden önce -her halde- merkez âsitânede bulunuyordu ki, “Biz
bunda vefat etsek halk bizi omuzlar›nda götürmeye zahmet çekerler. Varal›m
merkad›m›z›n yan›nda vefât edelim.” deyip, K›s›kl›’ya, bugünkü türbesinin bulundu¤u tekke ve türbeye gelmiﬂtir. Burada keﬂkek yapt›r›p gelene gidene üç
gün yemek yedirmiﬂ, her gelenin eline iki para vermiﬂtir. Bu âdet bilâhare ‹stanbul ve Üsküdar’da meﬂhur olmuﬂtur. Üç gün tamamland›ktan sonra ﬁeyh abdest
almak istedi¤ini bildirmiﬂ, abdestini tazeledikten sonra tekrar oturdu¤u çad›ra
götürülmüﬂ, dervîﬂlerin hatm-i tevhîde baﬂlamalar›ndan yar›m saat sonra vefat
etmiﬂtir. ‹brahim Hâs’›n konuyla ilgili Emir Hoca lakapl› Seyyid Abdülkadir
Efendi’den nakletti¤i rivâyet ﬂöyledir:
“Rivâyet olunur ki ﬁeyh Ali31 Selâmî Üsküdarî (k.s.) sâhibü’l-kerâme idi. Cezbe
ehli ve keﬂf sâhibi idi. Âlim ve mücâhid idi. Kimseden münib de¤il idi. Tarîk-i
Celvetiyye’yi ihtiyâr etmiﬂ idi. Onun ehibbalar›ndan ﬁeyh Seyyid Abdulkâdir
(k.s.) -Emir Hace demekle ma’rûfdur.- Üsküdar’da Eski Vâlide Câmi’i havlusunda mektebde olurdu. Halka lillah tabîblik ve kehhâll›k (göz hekimli¤i) eyler idi.
Lâkin tabîb-i Rabbânî idi. ﬁeyh Selâmî’den ulu idi. Ârif-i billâh idi. Merkad-i ﬂerîfi yine Eski Vâlide Câmi’inin mihrâb› önündeki bahçede, bahçe kap›s›na karîb
mihrâb önünde medfûndur. Ol demiﬂdir ki:
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-ﬁeyh Selâmî çünki hasta oldu, eyitdi:
-Biz bunda vefat etsek, halk bizi omuzlar›nda götürmeye zahmet çekerler. Varal›m merkad›m›z›n yan›nda vefât edelim.
-Araba, dedi. Arabas›n› getirdiler. Binip, ﬂimdi merkad› olan mahalle getirdiler.Ki, Çaml›ca kurbinde ona “K›s›k Tekye” derler.- Anda keﬂkek tabh etdirdi. Üsküdar ehline salâ olundu. Üç gün üç gece anda gelenler ta’âm yedikde eline iki
pâra verirlerdi. ‹stanbul’da ve Üsküdar’da bu aded meﬂhûr oldu. Anda var›p keﬂkek yemedik adem nâdir kald›. Çün üç gün tamâm oldu. ﬁeyh eyitdi.
-Âbdest ald›r›n, bana.
Sûfîler ﬁeyh’e âbdest ald›rd›lar. Eyitdi:
-Beni yine ﬂol çâd›r içine götürün. Çâd›r›n eteklerini yere indirin. ‹çeri kimse
gelmesin. Sûfîler tevhîde baﬂlas›nlar. Yar›m sâat olunca gelin!
Pes, ﬂeyhi çâd›r›n›n içine götürdüler. Ve çâd›r›n eteklerini yere indirdiler. Sûfîler çâd›r›n taﬂras›nda tevhîde baﬂlad›lar. Yar›m sâat mikdâr› olunca bir kerre zemîn ﬂiddet ile hareket eyledi. Anda yirmi miktar koyunlar var idi ki keﬂke¤e konulan koyunlardan bâki kalm›ﬂ idi. Ol ﬂiddet-i hareketden ol koyunlar ürküp sûfîlerin üzerine u¤rad›. Bildiler ki, ﬂeyh göçdü. Sûfîler çâd›r›n içine girip gördüler ki, göçmüﬂ. Techîz ve tekfîni hâz›r idi. Anda defneylediler. (k.s.)32

SELÂMÎ’N‹N Z‹K‹R USÛLÜ
ﬁeyh Selâmî’nin zikir usûlü, Cemâlettin Server Revnako¤lu taraf›ndan ﬂöyle tespit edilmiﬂtir33:
“Cemaatle namaz k›l›nd›ktan sonra halka teﬂkil edilerek, önce hep beraber say›s›n› ﬂeyhin tâyin edece¤i kadar isti¤fâr getirilir. ﬁeyh Efendi, mihrâb›n solunda
k›rm›z› veya yeﬂil renkli postu üzerindedir. ‹sti¤fâra müteakip kendisinin duyabilece¤i bir sesle “eüzü besmele” çektikten sonra “fa’lem ennehu lâ ilâhe illallah”
der ve bu sesi cemaat taraf›ndan duyulur. Müteak›ben yaln›z kendisi üç def’a k›sa k›sa “La ilahe illallah” çeker. Dördüncüde herkes kat›l›r. Bu ﬂekilde bir müddet devam ettikten sonra ﬂeyh efendi, zikrin perdesini biraz daha h›zland›r›p ilerlettikten sonra, zâkirler istedikleri perde ile bir ilâhî okurlar. ﬁeyh Efendi bu sefer “Ya Allah!” diyerek ism-i celâl zikrini baﬂlat›r. ‹sm-i celâl zikri harf-i nidâ ile
bir müddet devâm eder Sonra, yaln›z “Allah” ﬂeklinde k›salt›larak bir süre de bu
çekilir. Ara verilmeden zâkirler bir ilâhî daha okuduktan sonra bu sefer ism-i
Hû’ya geçilir. Bu zikre önce devran açar gibi “ya Allah, Yâ Hû” diye girilir. Ve bir
müddet geçince bu, “Allah Hû” ﬂeklini al›r. Perde perde yükselerek ve gittikçe
h›zlanarak devâm eder En sonunda “Hû, Hû, Hû” demeye baﬂlan›r. Daha s›k›ca
ve daha h›zl›ca söylenen bu üç “Hû” ile zikir sona erer. Bir aﬂr-› ﬂerif okunur, müteak›ben ﬂeyh efendi, k›sa bir dua yaparak “Fatiha” çeker ﬁeyh efendi aya¤a kalkmayacaksa “tekabbe’l-minna yâ Allah, Hû” der. ﬁeyh efendi “tekabbe’l-minnâ”y›
söyleyince haz›r bulunanlar hep beraber “ya Allah, Hû’ derler. Bunu söylerken
eller çapraz-vârî gö¤sün üstünde ve avuçlar omuz baﬂlar›nda bulunur. Böylece
bu da büyük bir gulgule ile edâ edildikten sonra yer öpülüp kalk›l›r. Zîrâ, art›k
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zikir ve usûl bitmiﬂtir. Namaz vakti girdiyse namaza durulur. Girmemiﬂ ise dervîﬂler k›dem s›ras›yle tevhid-hâneden d›ﬂar›ya ç›karlar. E¤er ﬂeyh efendi aya¤a
kalkacaksa o zaman oturularak okunulan kelime-i tevhîd, ism-i celâlden sonra
ﬂeyhin yüksek sesle “Ya Allah Hû” demesiyle yer öpülüp aya¤a kalk›l›r. Kesik kesik, k›sa k›sa ve sert tav›rda devaml› okunan “‹sm-i Hû” ayakta devam eder Fakat
devrânda oldu¤u gibi devrederek yürünmez herkes oldu¤u yerde durur. “‹sm-i
Hû’nun söyleniﬂ temposuna göre sa¤dan sola, soldan sa¤a hafifçe sallan›l›r. Bu
ﬂekilde, zikir perde perde h›zlanarak devam eder. Ve ﬂeyh ayakta iken biter. Lâkin k›yâmîlerde oldu¤u gibi öne arkaya gidip gelme yoktur. ﬁeyh efendinin iste¤ine göre duâ ve gülbank da bazen ayakta yap›larak âyin sona erer.”

SELÂMÎ EFEND‹’N‹N ÂS‹TÂNELER‹ VE CÂM‹‹
Selâmî Efendi, varl›kl› bir mutasavv›ft›r. Sa¤l›¤›nda bu servetinin tamam›n› hay›r iﬂlerinde kullanm›ﬂ, Bursa’da bir zaviye34; Üsküdar Ba¤larbaﬂ›’nda bir tekke ve bir câmi, Bülbülderesi ve Ac›badem’de birer tekke-câmi, K›s›kl›’da bir zâviye inﬂâ etmiﬂ35,
di¤er taraftan Ba¤larbaﬂ›-F›st›ka¤ac› aras›nda ad›na kurulan Selâmî Ali mahallesini,
bu cami ve dergâhlar›n hizmetleri için vakfetmiﬂtir. Hüseyin Vassâf, ﬂeyhin ayr›ca
“inﬂâ ve tamiren ihyâ eyledi¤i çeﬂmelerin adedi k›rka yak›nd›r. Halen nâm-› âlilerine
nisbetle mahalle ve tekye ve câmi ve çeﬂmeleri vard›r,”36 demektedir.
Selâmî Efendi’nin yapt›rd›¤› tekke, câmii ve di¤er hayratlar ﬂunlard›r:

132

.

1-K›s›kl› Selâmî Ali Efendi Tekkesi ve Câmii
Bu tekke, Üsküdar, K›s›kl› mahallesi, Selâmî Tekkesi Soka¤› ile Selâmî Türbesi
Soka¤› kavﬂa¤›nda bulunmaktayd›.37 Camii ve tekkenin bânisi, Celvetiyye Tarîkat›’n›n büyük ﬂeyhlerinden biri olan Selâmî Ali Efendi’dir. ﬁeyhin, üzeri aç›k
türbesi de buradad›r. Câmii, Ali Efendi’nin vefat›ndan birkaç ay sonra H.
1104/M. 1692 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r. ﬁeyhin, bu mescidin vazifelilerini tayine ömrü yetmemiﬂtir. K›sa bir zaman sonra harap olan camii, Sultan I. Mahmut’un annesi Saliha Sultan taraf›ndan H. 1123/M. 1711 tarihinde elden geçirilmiﬂtir. Bu kadar k›sa zamanda tamire ihtiyaç görüldü¤üne göre câmii, ahﬂap yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
“Bu tekke ve mescid, K›s›kl›’da, Büyükçaml›ca yolunun üzerinde, yolun, Selâmî
Tekkesi Soka¤› ile birleﬂti¤i yerde ve sa¤ tarafta bulunuyordu. Yüksek bir mevkide yap›ld›¤›ndan fevkalâde güzel manzaras› olan mabet, bir Celvetî Tekkesi
olarak inﬂa edilmiﬂti. Mescitten ayr› olarak inﬂa olunan dedegân odalar›, aﬂhâne
ve ah›rlardan bugün eser kalmam›ﬂt›r. Yaln›z, Selâmî Ali Efendi’nin kabri, etraf›n› çeviren mezarl›k ve namazgâh durmaktad›r. Tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›na kadar, Selâmî Ali Efendi Camii’ne, K›s›kl› Caddesi’nden ayr›lan toprak
bir yoldan gidilirdi.Üst k›sm› parke olan bu yol ile Nur Baba Soka¤›’n›n birleﬂti¤i yerde ve sol tarafta, ön yüzünde üç küçük ayna taﬂ› bulunan kitâbesiz bir
çeﬂme ve onun karﬂ›s›nda ise bir maslak vard›r. Büyük hazneli çeﬂme, kesme taﬂ
ile kaplanm›ﬂt›r. Tonoz çat›s› üzerine kiremit döﬂenmiﬂtir. Masla¤›n önünde,
hayvan sulamaya yarayan yalaklar bulunmaktad›r. Fakat bunlar da¤›t›lm›ﬂt›r.
Hemen arkas›nda da tonoz çat›s› çökmüﬂ olan bir su deposu vard›r. Pek bak›ms›z olan ve kademeli olarak tanzim edilen bahçeden geçerek câmiye var›l›rd›. Bu
eski ve tarihi yol, bugün terk edilmiﬂtir.”38
Ahmed Hasîb Efendi(ö. 1752) ‹stanbul Tekkelerini ele ald›¤› manzûm “Dergâhnâme”sinde, Selâmî Tekkesi hakk›nda ﬂu beyitleri yazm›ﬂt›r:
Ziyâret ehline dârü’l-emân›
Müsellimdir Selâmî âsitân›39
Ayin günü pazartesi, çarﬂamba ve cuma günleri40 olan tekke, 1915 tarihlerinde
çok harap durumda iken 1917 tarihinde y›k›lm›ﬂt›r. Tekkenin ﬂeyhleri ﬂunlard›r:41
1-ﬁeyh Selâmî Ali Efendi. Vefat› H. 1103/M. 1691 olup kabri hazîredeki aç›k türbededir.
2-Selâmî Ali Efendi’nin halîfesi Kayserili ﬁeyh Ahmed Efendi. Vefat tarihi belli
de¤ildir.
3-Selâmî Ali Efendi’nin halîfesi, Niksarl› ﬁeyh el-hac Mehmed Efendi. Etraf› demir parmakl›kl› sikkeli ﬂâhidesi hazîrede olup kitâbesi ﬂudur: Selâmî halîfesi
Âsitâne ﬂeyhi Niksarî el-hac Mehmed Bin Mehmed ruhiçün el-Fatiha. H.
1153/M. 1740.
4-ﬁeyh Ahmed Efendi’nin o¤lu ﬁeyh Halil Efendi. Taﬂ› hazîrede olup H. 1214/M.
1799 tarihlidir.
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5-ﬁeyh Mehmed Raﬂid Efendi. Vefat›, H. 1250/M. 1834 tarihindedir.
6-ﬁeyh el-hac Mustafa ﬁerafeddin Efendi. ‹bn-i ﬁeyh Abdullah Efendi. ‹bn-i
ﬁeyh Raﬂid Efendi. Do¤umu H. 1221/M. 1806 tarihinde olup H. 1271/M. 1854’te
vefat etmiﬂtir. Sikkeli ﬂâhidesi hazîrededir.
7-ﬁeyh ﬂerafeddin Efendi’nin o¤lu ﬁeyh Ali R›za Efendi. M. 1253/H.1837’de
dünyaya gelmiﬂ H. 1332/M. 1913 tarihinde vefat etmiﬂtir.
8-ﬁeyh Mehmed Nurullah Efendi. Vefat› H. 1335/M. 1917’dir.
9-ﬁeyh Mustafa ‹zzeddin Efendi. Tekkenin son ﬂeyhi olup vefat tarihi belli de¤ildir.
Hazirede gömülü olan zevat›n listesi Mehmet N. Haskan taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.42

2-Selâms›z, ﬁeyh Selâmî Efendi Tekkesi
Bu tekke, Üsküdar’da, Toygartepesi, Selâmî Ali Mahallesi, Kâtibim Azîz Bey Soka¤›’nda bulunmaktayd›.43 Selâms›z mahallesi44 Selâmî Ali Efendi taraf›ndan
kurulmuﬂtur. Mahalledeki caddenin ad› yak›n bir tarihte “Selâmî Ali Caddesi”
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. “Tekke kap›s›”45 ismiyle de an›lan mevkideki Selâms›z
(Selâmiyye) tekkesi ve müﬂtemilât› (28 A¤ustos 1921) tarihinde ç›kan yang›nda,
yanm›ﬂt›r. Bugün tekkenin yerine büyük bir câmi inﬂa edilmiﬂtir.46 Yanan tekke,
mescid ve mahalde bulunan dükkânlar, hamam ve evler, ﬁeyh Selâmî Ali Efendi taraf›ndan tahminen 1677 tarihinde yapt›r›lm›ﬂt›r. Bilâhare tekkenin tevhîdhânesine ‹zzet Ali Paﬂa (ö. 1734) taraf›ndan minber eklenmiﬂ ve müﬂtemilât› geniﬂletilmiﬂtir.47 Tekkenin devran günü pazartesidir.48 Selâmî dergâhlar›n›n en
önemlisi bu tekkedir.
Mehmet Nermi Haskan tekke hakk›nda ﬂu bilgileri vermektedir:
“Tekke, Üsküdar’da Selâms›z Tepesi’nde ve eski Tekke içi Soka¤› yeni Kâtibim
Azîz Efendi Soka¤› üzerinde olup Selâms›z Hamam› Soka¤›, Ethem A¤a Soka¤›
ile Tekkeiçi Soka¤›’n›n çevirdi¤i alan› kaplar. Soka¤a ismi verilmiﬂ olan Edhem
A¤a, XIX. yüz y›l›n ikinci yar›s›nda yaﬂam›ﬂ bestekârlar›m›zdan olup Selâmî Ali
Efendi Tekkesi’nin de zâkirbaﬂ›s› idi. Kabri, küçük hazîrede iken kaybolmuﬂtur.
Kanunî Edhem A¤a diye bilinen bu zat 1272 (1855) tarihinde vefat etmiﬂtir. M.
Raif Bey, “Mahallenin ortas›n› teﬂkil eden ve ufak bir meydandan ibaret bulunan tekke içi ve dedegân hücreleri mürûr-› zaman ile harap olarak yerlerine yanyana haneler inﬂa edilerek semt yeni hali bulmuﬂtur. Bu tesisattan ancak bir cami ile ﬂad›rvan ve Selâmî Hamam› denilen maruf bir büyücek hamam” kalm›ﬂt›r.
Sicill-i Osmânî yazar› “Çaml›ca’da bir mahalle-i cedîde binâ eyledi ki, el’an nâm›na mensûpdur” demektedir. Burada Selâmî Ali Efendi Mahallesi kastedilmiﬂtir ki, bugün Selâms›z semtidir. Çaml›ca’da mahalle tesis edilmemiﬂ, sadece tekke kurulmuﬂtur.
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Selâms›z mevkiindeki Selâmiyye Tekkesi’nin hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir. Fakat hemen yak›n›nda bulunan çeﬂmeyi H. 1088/ M.1677 y›l›nda yapt›rd›¤›na göre mabedi de bu tarihlerde yapt›rm›ﬂ olmal›d›r. Tekkenin civar› Selâmî
Ali Efendi’nin yapt›rm›ﬂ oldu¤u dükkân, hamam ve evlerden sonra geliﬂmiﬂ, Üsküdar’›n en makbul semtlerinden biri olmuﬂtur. Selâmî ismi zamanla Selâms›z’a
dönüﬂmüﬂ ve koca bir bölgeye alem olmuﬂtur. Selâmî Ali Efendi’nin ilk yapt›rd›¤› tekke budur.
Y›¤ma taﬂtan yap›lan tekkenin önündeki küçük hazîresi bak›ml›d›r. Tekke, hamam ve çeﬂme için su getirilmiﬂtir. Bugün evler aras›nda ve bahçe içinde kalm›ﬂ, kesme taﬂtan yap›lm›ﬂ iki su haznesi mevcuttur. Sultan III. Ahmed’in
(1703-1730) kethüdas› olan bir kad›n 1138 (1725) tarihinde, Selâmî Ali Efendi
Tekkesi’ne bir mermer abdest haznesi yapt›rm›ﬂt›r ki, kitâbesi ﬂudur:
Ol müferrih Kethüda Kad›n’› Sultân Ahmed’in
Bu makâm u mevzû’› ma’mûr idüp gör neyledi
Bu ferah-efzâ mahallin seyr idüp âbâd›n›
Sâidâ hayr-› müferrih lafz› târîh eyledi
H. 1138
Tekkenin karﬂ›s›nda ve yolaﬂ›r› yerde, bugün de mevcut olan, meﬂhur ‘Kâtibim
ﬂark›s›’n›n ünlü kahraman› Kâtip Azîz Efendi’nin evi bulunmaktad›r. Tekke ‹çi
Soka¤›’n›n ismi, Kâtibim Azîz Efendi Soka¤› olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Tekkenin yan taraf›nda, Kâtibim Azîz Efendi Soka¤› ile Edhem A¤a Soka¤›’n›n
birleﬂti¤i yerde, tekkenin ikinci ﬂeyhi Köstendili Ali Alaeddin Efendi’nin aç›k
türbesi mevcuttur. “49
Hazîrede mevcut olan kabir ﬂâhideleri Mehmet N. Haskan taraf›ndan tesbit edilmiﬂtir.50
ﬁeyh Selâmî Ali Efendi’nin yapt›rd›¤› bu tekkeye ﬂeyh olanlar ﬂunlard›r:51
1-ﬁeyh Seyyid Ali Fenâyî Efendi Kütahyavî. Selâmî Ali Efendi’nin halîfesidir.
H.1126/M.1714’te meﬂîhati terk etmiﬂ, yerine (M. 1722) tarihinde yeni bir ﬂeyh
tâyin edilmiﬂtir.52 Kabri kendi tekkesindeki türbesindedir. Ö. 1158/ M. 1745.
2-Köstendili Ali Efendi. H. 1143/M.1730’da vefat etmiﬂtir.
3-Pazarbaﬂ› ﬁeyh el-hac Ömer Efendi. ‹nadiye Tekkesi ﬂeyhi Yûsuf Nizâmeddin
Efendi’nin o¤ludur. H. 1175/ M. 1761’de vefat etmiﬂtir.
4-ﬁeyh Salih Efendi. ﬁeyh Ömer Efendi’nin o¤ludur. H. 1194 /M.1780 tarihinde
vefat etmiﬂtir.
5-ﬁeyh Haf›z Mehmed Efendi. H. 1216/1801’de vefat etmiﬂtir.
6-ﬁeyh ‹smail Efendi. H. 1227/M. 1812’de vefat etmiﬂtir.
7-ﬁeyh Mehmed Râﬂid Efendi. Üsküdarî Haﬂim Baba’n›n halîfesidir. 110 yaﬂ›ndayken H. 1250/ M. 1834 tarihinde vefat etmiﬂtir. Tekke bu zat ile birlikte Celvetîli¤in Haﬂimiyye koluna intikal etmiﬂtir.
8-ﬁeyh Mehmed Râﬂid Efendi’nin o¤lu ﬁeyh Seyyid Abdullah Efendi. H.
1196/M. 1782’de do¤muﬂ, H. 1275/M. 1858 tarihinde vefat etmiﬂtir.
9-ﬁeyh Ahmed Muhtar Efendi. H. 1305/ M. 1888’de vefat etmiﬂtir.
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Selâms›z’da, Selâmî Ali Efendi Camii Haziresi

3-Ac›badem (F›st›ka¤ac›) Selâmî Ali Efendi Tekkesi53
Ac›badem Selâmî Ali Tekkesi, Üsküdar’da Selâms›z Caddesi üzerinde, bugün
F›st›ka¤ac› ad›yla bilinen bulunuyordu.54 Tekke, ﬁeyh Selâmî Ali Efendi taraf›ndan tesis edilmiﬂ, vakfiyyesi 1684-1687’de tescil edilmiﬂtir. Âyin günü Cumartesi55 olan tekkenin Selâmî Efendi’den sonraki ﬂeyhleri, s›ras›yla ﬂöyledir:
1-Ali Efendi (ö. ?).
2-Band›rmal›zâde ﬁeyh Hamîd Efendi (ö. 1758).
3-Kemâl Efendi (ö. ?).
4-Göynüklü ‹brahim Efendi (ö. ?).
5- Mevlevî ‹brahim Dede (ö. ?).
6-Haf›z Mehmed Emin Efendi ( ö. 1812).
Tekkenin 1890 tarihindeki ﬂeyhi Ahmed Efendi’dir.
Kaynaklarda “Ac›badem Tekkesi”, “Bülbülderesi Tekkesi” veya “ﬁücâba¤› Mescidi Tekkesi” gibi adlarla da an›lmaktad›r.56 Tekkenin mevkisiyle ilgili kar›ﬂ›k bilgiler vard›r. Konu hakk›nda Mehmet N. Haskan ﬂu tesbitlerde bulunmaktad›r: 57
“Tekke, Gazi Caddesi, (eski Selâms›z Caddesi) üzerinde ve Ekmekçibaﬂ› Soka¤›’n›n sa¤ taraf›ndaki sette ve eski tramvay deposunun yerinde idi. Amerikan
K›z Koleji bu tekkenin bahçesinden ayr›lan arsa üzerine yap›lm›ﬂt›r. Tramvay
deposu da 1911 tarihinde bu vak›f arsas›n›n bir bölümü üzerine tesis edilmiﬂ ve
buna karﬂ›l›k olarak, Kuruçeﬂme’deki arsaya ﬂimdiki Selâmî Ali Efendi Camii
yap›lm›ﬂt›r. Deponun sa¤ taraf›ndaki sokak, Vak›f Soka¤› ad›n› taﬂ›maktad›r.
1924 tarihinde mevcut olan tekke arsas› bu tarihten sonra tramvay idaresine intikal etmiﬂtir. Nâz›m Bey, eserinde Arslan A¤a Çeﬂmesi su yolunu anlat›rken suyun, “Ba¤larbaﬂ›’nda Ac›badem Dergâh›, bugün tramvay elektrik fabrikas›n›n
bulundu¤u arazinin üst taraf›ndan geçti¤ini” söyleyerek tekkenin yerini belirtmiﬂtir. Tekke, bugüne kadar hep ﬂimdiki Ac›badem semtinde aranm›ﬂt›r. Oysa
ﬂimdiki Ac›badem semti XIX yüz y›l›n ikinci yar›s›ndan sonra iskân edilme¤e
baﬂlanm›ﬂt›r. 1929 tarihli bir haritada Atlamataﬂ›’ndan Ba¤larbaﬂ›’na kadar uza136
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nan ve Çinili Karakolu yan›ndan geçen ve bugün Selâmî Ali Efendi Caddesi ad›
ile an›lan uzun yokuﬂ yol, üç k›s›m halinde gösterilmiﬂtir. Atlamataﬂ›’ndan Fatma Hatun Camii’ne kadar olan k›s›m Ç›nar Caddesi, buradan Çinili Karakolu’na
kadar olan k›s›m Tekkekap›s› Soka¤› ve buradan Ba¤larbaﬂ›’na kadar uzanan k›s›m ise Ac›badem ismini taﬂ›maktad›r.”

4-Bülbülderesi Selâmî Ali Efendi Câmii
Bu Cami, Bülbülderesi-Ba¤larbaﬂ› yolu üzerindedir. ve bu semte ismini veren
1248 (1832-33) tarihli Kuru Çeﬂme’nin karﬂ›s›ndad›r. Selâmî Ali Efendi Camii,
1965 tarihinde, büyük mutasavv›f, Celvetiyye Tarîkat›’n›n Selâmiyye kolunun
kurucusu ﬁeyh Selâmî Ali Efendi’nin azîz hat›ras›n› yad etmek için yapt›r›lm›ﬂt›r.58 Son senelerde inﬂâ edilen en güzel camilerden biridir.

5-Selâms›z, Selâmî Ali Efendi Hamâm›
Selâms›z semtinde ve Tekke Kap›s› ismiyle an›lan yerde bulunan tekke hamam›
Selâmî Ali Efendi taraf›ndan cami, tekke ve dedegân odalar› ile birlikte, tahminen 1677 tarihinde yapt›r›lm›ﬂt›r. Bugün söz konusu hamamdan eser kalmam›ﬂt›r.

6-ﬁeyh Selâmî Ali Efendi Çeﬂmesi
Selâmî Ali Efendi’nin yapt›rd›¤› hayratlar içinde üç -veya daha fazla- çeﬂme bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi Üsküdar’da, di¤eri ise Kad›köy Ba¤dat Yolu üzerinde, Selâmî Çeﬂme’dedir.
Selâms›z mevkiindeki çeﬂme tahminen 1677 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r.59
Di¤eri Selâmî Ali Efendi Caddesi üzerinde ve Fatma Hatun Camii karﬂ›s›ndad›r.
Çeﬂme kesme taﬂtan inﬂa edilmiﬂtir. Kitâbesi ﬂöyledir:
Âb-› rûy-› evliyâ gavs-i zamân
Zübde-i halâl remz-i müﬂkilât
Kutb-› devran sahib-i ilm-i ledünn
ﬁeyh Selâmî Hazreti ol pâk zât
Oldu hakka yapd›r›p bu çeﬂmeyi
Feyz-bahﬂ-› teﬂnegân-› kâinât
Dedi tarihin ﬁu’urî ﬂevk ile
Akd› hâlâ çeﬂme-i aynu’l-hayât
Sene: H. 1088 (1677)
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MENÂKIBI
Selâmî Ali Efendi’nin bir lakab› da, “Selâms›z ﬁeyh”tir. Onun bu lakab›, Üsküdar’daki “Selâms›z” mahallesiyle de özdeﬂleﬂmiﬂ ve bugüne kadar yaﬂat›la gelmiﬂtir. Mutasavv›f›n “Selâms›z ﬁeyh” lakab›yla tan›nmas›yla ilgili olarak ﬂöyle
bir menâk›b rivâyet edilmektedir:
“Selâmî Baba, sokakta yürürken sa¤›na soluna bakmaz daima önüne bakarm›ﬂ.
Birgün müritleriyle Cuma namaz›na giderken, halk, kenarlarda aya¤a kalk›p ona
selâmda, sayg›da bulunmak isterler. O mübarek de önüne bakt›¤› için kenardaki kendini selâmlamak isteyen insanlar› görmezmiﬂ. Selâmî Baba bir gün yine
müritleriyle birlikte cuma namaz›na giderken yan›ndaki derviﬂlerden biri, Selâmî Baba’ya:
-Azîzim, insanlar size sayg›da bulunmak için aya¤a kalk›yorlar fakat siz baﬂ›n›z› sa¤a sola çevirmeden yürüyorsunuz, bunun sebeb-i hikmeti nedir, diye sormuﬂ.
Bunun üzerine Selâmî Baba:
-Evlât! Bir daha selâm vermek isteyenler olursa bana haber ver, demiﬂ.
Üç beﬂ metre sonra yine halk aya¤a kalkm›ﬂ. Derviﬂ:
-Sultan›m, bak›n size selâma durdular, dedi¤inde; Selâmî Baba, bir himmet ve
teveccühle Derviﬂ’in gözlerindeki perdeyi kald›r›r.
Derviﬂ Mehmet, selâma duranlar› çeﬂitli mahlûkat olarak görür. At, kat›r, merkep, kedi, köpek gibi hayvan suretlerine girmiﬂ olarak görür. Bu görüntünün
üzerine derviﬂ:
-Ey ahali! Sokaklara çeﬂitli hayvanlar dolmuﬂ, diye feryat eder ve ba¤›r›r. Sokaktan kaçar ve câmiye girer. Câmide ezan› okuyan müezzinin ve hutbe okuyan
imam efendinin sîretlerinden sûretlerine yans›yan hayvânî huylar› görüp:
-Manda ezân okuyor; deve hutbe okuyor, demeye baﬂlar. Cemaat, derviﬂ’i bir güzel döver. Derviﬂ, câmiden ç›kt›¤› gibi do¤ru dergâha saklan›r. Her taraf› yara bere içindedir. Bunun üzerine Selâmî Baba:
-O¤lum, geçmiﬂ olsun, sana ne oldu, dedi¤inde, yedi¤i daya¤› anlat›r.
Selâmî Baba:
-O¤lum, bundan sonra benim selâm›ma kar›ﬂma olur mu? der.
O günden sonra zat-› ﬂerifin ismi “Selâms›z ﬁeyh” olarak an›l›r. Yine ‹stanbul’da
bu zât›n ismine hürmeten Üsküdar’daki bu semtin ad› “Selâms›z” olarak kal›r.60

SELÂMÎ EFEND‹’N‹N TES‹R‹
Selâmî Efendi’nin ihvan› içinde yetiﬂen halîfeler ve ﬂairler de vard›r. Bunlardan,
hayatlar›n› ve ﬂiirlerini tesbit etti¤imiz zevat hakk›nda k›saca bilgi vermekte yarar görüyoruz:
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Selâmi Ali Efendi Çeﬂmesi

Selâmi Ali Efendi Çeﬂmesindeki kitâbe

Fenâyî Mustafa Efendi
Ad› Mustafâ’d›r. Rumeli’nde ﬁumnu kasabas›nda do¤muﬂtur. ‹stanbul’a gelip
Dergâh-› âlî yeniçerileri odalar›nda yirminci bölükde karakullukçuluktan aﬂç›l›¤a, vekil harc ve odabaﬂ›l›¤a kadar yükselmiﬂtir. Beﬂiktaﬂl› ﬁeyh Yahyâ Efendi
evlâd›ndan Emetullah Han›mla evlenmiﬂtir. Uzun zaman Yahyâ Efendi türbesi
civâr›nda oturmuﬂtur. Ümmî oldu¤u halde, ﬁeyh Yahyâ Efendi’den ald›¤› rûhânî feyz ile o as›rda Celvetiyye’den ﬁeyh Selâmî Efendi’nin ete¤ine yap›ﬂ›p irﬂad
olmuﬂ ve kendisinden hilafet alm›ﬂt›r.Yahyâ Efendi türbesi civâr›nda yapt›rd›¤›
zâviyede irﬂadla meﬂgul olmuﬂtur. “Odabaﬂ› ﬁeyhi” nam›yla ﬂöhret bulan Fenâyî, H. 1115/ M. 1704 senesinde göçmüﬂtür. “ﬁîr-i Hudâ” tamlamas›yla vefat›na
tarih düﬂürülmüﬂtür. Fenâyî mahlas›yla yazd›¤› ﬂiirleri bir dîvânda toplanm›ﬂt›r. Hz. Peygamber’e yazd›¤› na’tlar›yla meﬂhurdur.61
Der-Na’t-› Fahrü’l-Mürselîn
Vücûdun pertev-i nûr-› Huda’d›r yâ Resûlallâh
Cihân ﬂems-i cemâlinden ziyâd›r yâ Resulallâh
Ererler zât-› Mevlâ’ya gidenler isr-i pâkinden
Senin ser-i ﬂerîfin reh-nümâd›r yâ Resûlallâh
Urûc etdik semâvâta eriﬂdik menzil-i zâta
Vücûdun mazhar-› zât-› Hudâ’d›r yâ Resûlallâh
Mukaddem yarad›lm›ﬂd›r habîbâ yâ Resûlallâh
An›nçün muktedâ-y› enbiyâd›r yâ Resûlâllâh
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Günâhlar derdine çâre benimdir ümmetim dersen
Kamu emrâz-› isyâna ﬂifâd›r yâ Resûlallâh
Fenâyî mücrime hiç çâre olmaz senden olmazsa
Muâsîde ki zîrâ müntehâd›r yâ Resûlallâh
***
Ey cemâli pertevin âlemde peydâ eyleyen
Yine ol âyînede hüsnün temâﬂâ eyleyen
Bir avuç topra¤a çalm›ﬂ câm-› aﬂk›n cür’as›n
Kimini âkil kimini Mecnûn-› ﬂeydâ eyleyen
ﬁems-i vahdet zerresinden âb u gilde var eser
Çeﬂm-i akl› pes odur dânâ vü bînâ eyleyen
Her mekân› kendi îcâd etdi hayyü’l-imkân
Kendüye mü’mînlerin kalbini me’vâ eyleyen
Perdeler kalkar aradan Hak cemâlin seyr eder
Hûb cemâlin görme¤e dâ’im temennâ eyleyen
Ey Fenâyî cân-bahâd›r çün metâ’-› vuslata
Müﬂteridir nakd-i cân›n› müheyyâ eyleyen

Bilecikli Osman Efendi
Osman Efendi, Selâmî Efendi’nin halîfelerindendir. Çavuﬂderesi’nde Hayreddin
Çavuﬂ Mahallesi’nde Eski Semerciler’deki Celvetî Tekkesi’nde post-niﬂînlik yapm›ﬂt›r. H. 1130/M. 1717’de Mehmed Sabûrî Efendi’nin vefat› üzerine Hüdâyî
Âsitânesi’ne on dördüncü post-niﬂîn olarak tayin edilmiﬂtir. “ﬁeyh-i dergâh” (H.
1140/M. 1727) tamlamas›yla vefat›na tarih düﬂülmüﬂtür. Mezar› Mehmed Sabûrî Efendi’nin yan›ndad›r. Meﬂîhat› kendisinden sonra halîfesi ve damad› Yakup
Efendi üstlenmiﬂtir.62

Fevzî63
Ad› Mehmed’dir. Bosna’da do¤muﬂtur. Gençli¤inde ‹stanbul’a gelip Üsküdar’a
yerleﬂmiﬂtir. Eli kalem tutan, manzum ve mensur eserler yazan mürettep bir dîvân b›rakan Fevzî, baz› vezîrlere dîvân efendisi olmuﬂtur. Ömrünün sonlar›na
do¤ru cezbeye düﬂüp makam ve mans›b›n› terkederek Üsküdâr’da ﬁeyh Selâmî
Efendi’ye intisap etmiﬂtir. Hizmet ve sülûkunu tamamlad›ktan sonra H. 1084/M.
1674 senesinde vefat etmiﬂtir.
Vefat›na ﬂu beyitle tarih düﬂülmüﬂtür:
Gül sadâs›n gûﬂ edince Fevzî-i sâhib-kemâl
Hû didi girdi semâ’a azm-i cennet eyledi
H. 1084 (M. 1674)
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Pek çok ﬂiiri Vücûdî’ye nazîredir: Dîvân›n›n bir nüshas› Süleymaniye Ktp. HP
Bl. Nu: 557’dedir.
Tîr-i sitemin kârger-i mübreme benzer
Zîrâ o kemân-ebrûlar›n muhkeme benzer
Fikr-i dehenin mâye-i ﬂevk-i dilimizdir.
Esrâr-› ferah-bahﬂda câm-› Cem’e benzer
Dil vermeyeyim mi çemen-i hatt›na kanda
Hûy-gerde ruhun lâle-i ﬂeb-neme benzer
Hûrﬂîdin eger hâl ü hatt-› zülfü olayd›
Derdim yine az çok bu da cânân›ma benzer
Seyr et o peri-zâd›m› ol çeﬂm-i siyehle
Ger görmedin ise o perî âdeme benzer
Fevzî’ye pesend eylese yârân yeridir
Vücûdî’ye nazîre dedi¤i mülheme benzer
***
Elimde lâle-i gülgûn sanma câm-› meydir bu
Dil-sengin-i yâr› nerm eder bir turfa ﬂeydir bu
Aç›lsa ger gülistân-› âdemde aç›l›r m› misli
Gül-i nev-bâve-i gülzâr sayf-› bâ¤-› deydir bu
Bir mâ deryâs›na gark etme sûfî ﬂâhid-i zühdün
Abâ-y› tevbe-pûﬂ oldukda bin kat eydir bu
Semend-i tab’›n› Fevzî peyin görmek ne mümkündür
Fezâ-y› ma’nîde zîrâ reh-i i’câz-› taydir bu
Di¤er yetiﬂtirdi¤i zevattan baz›lar›n›n adlar› ﬂunlard›r:
Ahî ‹smail Efendi. (Bu zat, Bilecik’in Küre-i Kebîr köyünde bir Celvetî Tekkesi
kurmuﬂtur)64. Kayserili ﬁeyh Ahmed Efendi (ö. ?) Niksarl› ﬁeyh el-hac Mehmed
Efendi (ö. 1740).
Selâmî Ali Efendi’nin manevî feyzi günümüzde de devam etmektedir. Ahmed
Yüksel Özemre, “Üsküdar’›n Üç S›rl›s›” adl› eserinde, asr›m›z›n Halvetî-Melâmî
meﬂrebli bankac›lar›ndan olan ﬁevket Turgut Çulpan’›n (14 Mart 1910-30 Temmuz 1990) Selâmî Efendi’yle ilgili iki hat›ras›n› ﬂu cümlelerle nakletmektedir:
“Turgut Bey K›s›kl›’da medfûn Selâmî Ali Efendi ile çocuklu¤undan beri mânevî bir ba¤ içinde imiﬂ. Hazretin türbesini s›k s›k ziyâret eder ve hattâ bir kenara
oturup derslerini bile bâzen bu hazîrede çal›ﬂt›¤› olurmuﬂ. Sözlü lise bitirme imtihânlar›n›n bâz›lar›na da gene Selâmî Ali Efendi hazîresinde haz›rlanm›ﬂ. Bu
imtihânlardan birinin öncesinde Hazret’e râb›tâ tutarak imtihân olaca¤› dersin
kitab›ndan rastgele üç sayfa açm›ﬂ. Karﬂ›s›na ç›kan bahisler o dersin en kolay
bahisleriymiﬂ. Fakat bu bahislerden bir sorunun bu kâbil hayâtî bir imtihanda
aslâ gelemeyece¤ini düﬂünmüﬂ ve kederlenmiﬂ. ‹mtihân günü imtihân heyeti bir
büyük kâse içinde katlanm›ﬂ sorulardan kendisine üç adet soru çektirdikleri za141

.

man bu sorular›n hazîrede rastgele açt›¤› kitapta karﬂ›s›na ç›kan bahislere ait oldu¤unu görünce fevkalâde hayrete dûçâr olmuﬂ.
Bir gün kendisini ziyârete gelmiﬂ olan kar›-koca iki mürîdini yan›nda çok k›sa
bir süre tuttuktan sonra Turgut Bey: “Hadi benim güzel evlâtlar›m size destûr.
Giderken iki güzel karpuz al›p do¤ruca Selâmî Ali Efendi’nin türbedâr›n›n han›m› Cânân Bac›’ya götürüp fakîrden de bir selâm söyleyin!” diye nutk edince
mürîdler Efendi’lerinin yan›nda çok k›sa bir müddet kalm›ﬂ olman›n üzüntüsüyle ama bunda da bir hikmet oldu¤u inanc›yla yan›ndan ayr›lm›ﬂlar. Cânân
Bac›’ya Efendi’lerinin göndertti¤i iki karpuzu ve selâm›n› takdîm etmiﬂler. Bunun üzerine Cânân Bac› oturup hüngür hüngür a¤layarak, bir saat kadar önce
birkaç kiﬂinin Selâmî Ali Efendi’nin türbesini ziyârete gelip ziyâretten sonra
yanlar›nda getirdikleri iki karpuzu kesip yemiﬂ ama kendisine ikrâm etmemiﬂ
olmalar›ndan da k›r›lm›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂ.”65

SELÂMÎ AL‹ EFEND‹’N‹N ESERLER‹
Selâmî Ali Efendi’nin, bilinen tek eseri Tarîkat-nâme’sidir. ‹lâhîleri havî bir ﬂiir
mecmûas›n›n oldu¤u söylenmekteyse de, yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarda bu ilâhî defterini bulamad›k. Ancak kaynaklarda bir iki beyti zikredilmektedir. Bundan hareketle onun ﬂiirlerinin oldu¤unu söylemek mümkündür.
Mehmed Tevfik Efendi (ö. 1857), Mecmû’atü’t-Terâcim’inde “bir miktar ilâhîyât› vard›r”66 diyerek Selâmî’nin ﬂiir yazd›¤›n› belirtir. Ayvansarayî, “bu güfte onlar›n âsâr›d›r” diyerek bir beytini nakleder:
Baﬂ aç›p girdim bugün sâhibi meydân benim
Es-salâ gelsin gelenler sînesi uryân benim67
Ahmed Münib Efendi, “Selâmî mahlas›yla eﬂ’âr ve ilâhîyât› mevcûddur,”68 demektedir.
Bursal› Mehmed Tahir, Selâmî’nin eserleri bahsinde “tasavvufa müteallik matbû risâleleri ile mutasavv›fâne baz› ilâhiyât› vard›r.”69 ﬂeklinde bir ifade kullan›r.
Yine, Hüseyin Vassâf, “ilâhîyât› vard›r. Nakﬂiyyeden Selâmî Mustafa Efendi de
ﬂiirde Selâmî tahallüs edinmiﬂdir. Baz›lar› birbirine kar›ﬂd›r›rlar” dedikten sonra Ayvansarayî’nin kaydetti¤i ﬂiirin iki beytini verir:
Baﬂ aç›p girdim bugün sâhib-i meydân benim
Es-salâ gelsin gelenler sinesi uryân benim
Ey Selâmî nakﬂ›n› görenler beﬂer san›r
Her makâmda âciz olur cümleye mihmân benim70
Cahit Baltac›, ﬂeyhin eserleri bahsinde “Selâmî Efendi’nin tasavvufa ait baz› risâleleri ve ﬂiirleri vard›r. Risâlelerinden bir k›sm› bas›lm›ﬂt›r,”71 demektedir.
Mustafa Özdamar, ﬂeyhin, “Dîvân, Tarîkat-nâme ve daha baﬂka risâleler” yazd›¤›n› söyler.72
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Selâmî Efendi’ye ait -ﬂimdilik- bilinen tek eser,
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Tarîkat-nâme adl› risâledir. Bu risâle bir kere bas›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, gelene¤e uyup ﬁeyh Selâmî Ali Efendi’nin de ﬂiirler yazm›ﬂ olabilece¤ini söylemek
mümkündür.
Selâmî Ali Efendi’ye ait Tarîkat-nâme (Risâle)’nin tesbit etti¤imiz ve bu çal›ﬂmada metnini verece¤imiz nüshalar› ﬂunlard›r:
Selâmî Ali Efendi, Hâzâ Risâle-i Kutbü’l-Aktâb ﬁeyh Selâmî Efendi, Taﬂbask›, ‹stanbul.
Selâmî Ali Efendi, Tarîkat ‹lm-i Hâli, Osman E., Yz. 1081, 12 vr.
Selâmî Ali Efendi, Tarîkat-nâme, Hac› Selima¤a, Hüdâyî Bl., Yz. Nu: 474. 230-239.
Selâmî Ali Efendi, Tarîkat-nâme-i Hazret-i Selâmî, Hac› Selima¤a, Hüdâyî Bl.,
Yz. Nu: 273. 10-18.
Biz metni yay›na haz›rlarken bu dört nüshan›n da karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapt›k. Ancak nüshalar aras›ndaki farklar› dipnotlarda göstermeyi gerekli görmedik. Yazma ve matbu nüshalardaki istinsah hatalar›yla düﬂen cümleleri tamamlayarak
sa¤lam bir metin ortaya koymaya çal›ﬂt›k.

Tarîkat-nâmeler Hakk›nda
Sûfîler, müessisi olduklar› veya ba¤l› bulunduklar› erkânlar›n bey’at, zikir, vird,
k›yâfet, di¤er tarîkat cihâzlar›yla insan ve eﬂyaya karﬂ› davran›ﬂ kurallar› konular›nda Kur’an’da bildirilen veya Hz. Peygamber taraf›ndan uygulanan herhangi
bir usulü esas alm›ﬂlard›r. Söz konusu bu esaslara, zamanla tevhid düﬂüncesine
uygun olarak do¤rudan veya sembolik anlamlar da yüklenmiﬂtir.
Adâb ile ilgili unsurlar›n ço¤u, sabit de¤il, de¤iﬂkendir.73 Adâb konusunda yaz›lan eserlerin çoklu¤u ve her devirde az-çok farkl›l›klar göstermesi, yenilikçi sûfî anlay›ﬂ›yla izah edilebilir.
Bilindi¤i üzere sûfîlerin toplum içinde uygulamalar›yla ilgili hususlar, adâb-› sûfiyye, tarîkat-nâme, erkân-nâme yahut miyâr-› tarîkat denilen eserlerde anlat›lagelmiﬂtir. “Adâbü’l-Müridîn74, ‹rﬂâdü’l-Müridîn75, Adâbü’s-Seniyye76, Sünen-i
Meﬂay›h-› Halvetiyye77, Behçetü’s-Seniyye78, Dürretü’r-Esrâr79 ve Kenzü’l-Feyz80
gibi sûfî literatürde örnekleri olan adâb kitaplar› tasavvuf klasiklerinde ele al›n›p
iﬂlendi¤i gibi, yine, tasavvuf klasi¤i kabul edilen Risâle-i Kuﬂeyrî81, Keﬂfü’l-Mahcûb82, El-Luma83, Cevâmi’ü Adâbi’s-Sûfîyye84, Avârifü’l-Maarif85, Taarruf86 gibi
daha ziyade ›st›lahat-› sûfîyye veya tabakat-› sûfîyye denilen eserlerin bünyesinde de belli baﬂl›klar alt›nda k›smen veya geniﬂ olarak ele al›nmaktad›r. Daha sonraki dönemlerde sûfî uygulamalar› bilhassa Türk mutasavv›flar›nca müstakil risâlelere de dönüﬂerek miyâr-› tarîkat, adâb-› tarîkat, hurde-i tarîkat, tarîkat-nâme,
usûl-i tarîkat, erkân-nâme gibi isimlerle çeﬂitli manzum veya mensur eserlerde
toplan›p mensuplar› taraf›ndan okunmuﬂtur.
Tarîkat pirleri, sonra gelen müceddit mürﬂidler veya halîfeler taraf›ndan yaz›lan, yazd›r›lan veya derlettirilen bu gibi eserlerin tasavvuf tarihi incelendi¤inde
say› itibariyle çok oldu¤u görülecektir.
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Usûlle ilgili olarak bu tür eserlerin yaz›lma sebebi, tahmin edilebilece¤i gibi müride evvela edep sonra tevhit düﬂüncesinde irfan kazand›rmakt›r. Kâmil insanlar, mâna yolcusunun yolda ilerlemesini, usule riâyet etmek ﬂart›na ba¤lam›ﬂlard›r. Sûfîlerin “Usûlsuz vüsûl olmaz” veya “gönül kals›n yol kalmas›n” sözleri,
bu konuda söylenmiﬂtir.
Bolulu Himmet Efendi, derledi¤i Âdâb-› Hurde-i Tarîkat adl› eserinin giriﬂinde
tarîkat-nâmelerin kaleme al›nma sebebini ﬂöyle izah etmektedir:
“Ebu Hafs En-Niﬂaburî, tasavvufun tamam› edeptir. Her vaktin ve her halin bir
edebi vard›r. Her makâm›n bir edebi vard›r. Bunlara uymak laz›md›r. Her zaman
edebe sar›lan kiﬂi büyük insanlar›n makâm›na ulaﬂ›r. Edebi yitiren ise yak›n olmay› umdu¤u makâmdan uzaklaﬂ›r. Kabul olunmay› umdu¤u kap›dan reddedilir, demiﬂtir. Peygamberimiz de, beni Rabbim edeplendirdi ve benim edebim ne
güzeldir, buyurmuﬂtur. S›rr› es-Sakatî de, edep akl›n tercüman›d›r, demiﬂtir. Osman en-Niﬂaburî ﬂunu söylemiﬂtir; edep fakirlerin yolu, zenginlerin de süsüdür.
ﬁimdi benim o¤ullar›m, her biriniz Hak yoluna sülûk edip nasip almak murad
ediniz. Bu risâleye bakt›¤›n›zda Türkçe’dir diye iltifat etmemezlik yapmay›n›z.
Eksiklerini görmek yerine tamamlamaya gayret ediniz. Çünkü bendeniz gücüm
yetti¤i kadar çal›ﬂ›p büyük zatlar›n tarîkat-nâmelerine bak›p her birinden gördü¤üm ve iﬂitti¤im adap ve sohbetlerini; halîfelerin, dervîﬂlerin hizmet, sohbet, yeme içme, oturup kalkma, gelip gitme ile ilgili bütün adâb› mümkün oldu¤u kadar›yla yazd›m. Bundan baﬂka kendi azîzim ﬁeyh Hasan Efendi Hazretleri’nin
dervîﬂi ve halîfesiyken ortaya ç›kan baz› manevî haller de dervîﬂlerimize ve baﬂka tarîkatlardakilere nasihat olmas› için bir miktar yaz›ld›. Âlemlerin Rabbi’nden öyle ümit ediyorum ki, kabiliyetli müridler burada yaz›lan adâb›n hepsine mümkün oldu¤u kadar uyar. Hangi tarîkten olursa olsun, nasipdâr olur.
Belki baz›s›na riâyet etmekle hisse kapar...”87
Sûfîler manen olgunlaﬂman›n, makâm tekmil edip tevhide ârif olman›n en
önemli düsturu olarak usule riâyeti göstermektedirler. Di¤er bütün yaﬂanmas›
gereken makâm ve haller, usule riâyetten sonra tecellî edecektir. Bundan dolay›d›r ki, dîvân› bir tasavvuf ilmihâli olarak kullan›lan XVII. as›r Türk mutasavv›f› Niyâzî-i M›srî de adâb›n önemini;
Kim ki o ﬂehri özledi erenler izin izledi
Adâb-› Hakk’› gözledi irﬂâd ider pîrân kamu
Ehlini bul ol illerin sarp›n geçirsin yollar›n
Y›rtar yal›n›z gideni kurd u peleng arslan kamu
beyitleriyle vurgulamaktad›r. Feyzî adl› ﬂairin Kantar ilâhîsi ad›yla ﬂöhret bulmuﬂ olan muhammesinde miyâr(adâb)›n önemi “Bileyim kendimi dersen yürü
miyâr ara bul” m›sra›yla vurgulanmakta ve ﬂöyle denmektedir:
Ola gör ehl-i feragat dile dildâr ara bul
Bulay›m dersen e¤er lezzet-i dîdâr ara bul
Bileyim kendimi dersen yürü miyâr ara bul
A gönül kendini veznetme¤e kantar ara bul
Râh-› uﬂﬂâka e¤er tâlib isen var ara bul88
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Türk edebiyat›nda, tarîkat-nâme (miyâr-› tarîkat, adâb-nâme, erkân-nâme) türünde yaz›lm›ﬂ pek çok eser vard›r. Arapça, Farsça veya Türkçe yaz›lan bu eserlerden baz›lar› ﬂunlard›r:
Pir Muhammed, Tarîkat-nâme89
ﬁeyh Ali Semerkândî, Adâb-› Tarîkat (Arapça)90
Eﬂrefo¤lu Rûmi, Tarîkat-nâme91
Abdullah ‹lâhî-i Simavî, Tarîkat-nâme92
Bolulu Himmet Efendi, Tarîkat-nâme93
Cemâl Efendi, Tarîkat-nâme94
Ferdî, Tarîkat-nâme95
Emîr Osman Haﬂimî, Tarîkat-nâme96
Haydarî, Tarîkat-nâme97
Herevî, Ebu ‹smail Abdullah bin Muhammed el-Ensârî, Tarîkat-nâme98
Yi¤itbaﬂ› Velî Ahmed ﬁemseddin Marmaravî, Hurde-i Tarîkat99
S›rrî Mehmed Kadirî, Tarîkat-nâme100
Yunus bin Yakub Halvetî, Tarîkat-nâme-i Halvetiyye101
ﬁeyh ﬁabân-› Velî, Miyâr-› Tarîkat102
ﬁeyh Ömer Fuadî, Miyâr-› Tarîkat103
Karabaﬂ-› Veli (Ali Atvel), Miyâr-› Tarîkat veya Tarîkat-nâme104
Abdülmecid Sivasî, Miyârü’t-Tarîk105
ﬁeyh Muhammed Nazmî, Miyâr-› Tarîkat-› ‹lâhiyye106
Niyâzî-i M›srî, Risâle-i Usûl-i Tarîkat107
ﬁeyh Abdullah Salahaddin-i Uﬂﬂâkî ve ﬁeyh Abdurrahman Samî-i Uﬂﬂâkî, Tuhfetü’l-Uﬂﬂâkiyye.108
Mehmed Emin el-Akﬂehrî, Tarîkü’s-Sevâb ve Menfaat-i Hasene.109
Azîz Mahmud Hüdâyî, Tarîkat-nâme110
‹nceledi¤imiz Tarîkat-nâmeler (Miyâr-› Tarîkatler) genellikle ﬂu hususlar› ihtiva
etmektedir:
Mürﬂid kimdir ve mürﬂidin lüzûmu hakk›nda; ‹nabe veya bey’at›n zarureti ve
adâb›; Mürﬂid huzurunda bulunma ve sohbet adâb› hakk›nda; Günlük hayattaki davran›ﬂlar; Ziyaret adâb›; Selâmlaﬂma adâb›; Emanet adâb›; Ulu’l-emre itaat;
Savm ve salât ile ilgili adâb; Halvet ve uzlet adâb›; Helâl kazanç ilgili adâb; Yemek ve sofra adâb›; Uyku adâb›; Taharet adâb›; Binek ve sefer adâb›; Tarîkatin
usulleri; Vird ve evrâd okuma adâb›; Zikir ve esmâ adâb›; Semâ veya devrân
adâb›; Seyr ü sülûk s›ras›nda yaﬂanacak baz› hâller ve makâmlar; Rüyâ ile ilgili
bilgiler ve rüyâ anlatma adâb›; Etvâr-› seb’a ile ilgili hâller; Hilafetle ilgili merasim adâb›; H›rka ve tâc giyme, kemer takma adâb› (v.b.).
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Selâmî Ali Efendi’nin Tarîkat-nâmesi’nin Muhtevas›
Sûfî monografileri yaz›l›rken, incelenen ﬂahs›n ba¤l› oldu¤u erkân ve uygulamalar› mutlaka ele al›nmal›d›r. Bu husus, Celvetî azîzlerinden olan Selâmî Ali ve
silsilesi için de geçerlidir.
Selâmî Efendi, Tarîkat ilm-i hâli niteli¤indeki risâlesinde sûfîlere ve hasseten
Celvetîyye mensuplar›na ait uygulamalar› ana hatlar›yla ortaya koymaktad›r.
Tarîkat-nâme, esasen Celvetî halîfelerinin mürﬂidlerine ve dervîﬂlerine karﬂ›
davran›ﬂlar›n›; sülûklar›nda nelere dikkat etmeleri gerekti¤ini, günlük virdlerini, k›yâfetlerini, tâc ve kisvelerini, halka ve Hakk’a karﬂ› sorumluluklar›n› izah
etmek üzere kaleme al›nm›ﬂt›r. Risâlede, Celvetîlik kavram› dahil, bu erkânla ilgili baz› uygulamalar›n ince detaylar› verilmektedir. Bu hususlardan baz›lar› daha önce erkân›n kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan Tarîkat-nâme111 adl› eserde dile getirilmiﬂtir. Hüdâyî, söz konusu eserinde Yahya-y› ﬁirvanî’den
beri uygulanagelen umûmî tarîkat adâb›n› özetlemektedir. Fakat Selâmî Efendi
eserinde bu umûmi adâb yan›nda Celvetiyye/Selâmiyye’deki uygulamalar›n detaylar›n› verdi¤i için Pîr’inin eserinden oldukça farkl›l›k göstermektedir.
Bu risâleden anlad›¤›m›z kadar›yla Selâmiyye’nin Celvetîlik içindeki en belirgin
fark› tâc-› ﬂeriftedir. Konuyla ilgili araﬂt›rmalarda da dikkati çekildi¤i gibi, Selâmî Ali Efendi 13 terkli Celvetî tâc›n› 17 terke ç›karm›ﬂt›r. Risâleden de anlaﬂ›laca¤› gibi, uygulamalarda fark yoktur. Dolay›s›yla Selâmî Efendi’nin yazm›ﬂ oldu¤u bu metin, Celvetîlikle ilgili araﬂt›rmalarda göz ard› edilmemelidir.
Selâmî Efendi, Tarîkat-nâme’sinde özetle ﬂu bilgileri vermektedir:

Hak Tâlibi Olan Sûfîler, Sünnete Ba¤l› Olmal›d›r
Hak tâlibi olan sûfîler, Hz. Peygamber’in ve sahabenin sünnetine tâbi olup, onlar›n hâlleriyle hallenmelidir. Hz. Peygamber, ömrü boyunca bir kere bile
Hak’tan baﬂka bir ﬂeye meyletmemiﬂ, devaml› Hakk’a teveccüh ederek zât›na tâlib ve râg›b olmuﬂ ve nûr-› basîret ile Hakk’a ermiﬂtir. Onun gözü daima Hakk’›
görmüﬂ ve varl›¤› Hakk’›n nûrunda yok olmuﬂtur. Sahabe de, Onun sünnetine
tâbi olarak daima tevhîd yolundan gitmiﬂ birbirlerine karﬂ› merhamette ve kulluk görevlerinde yar›ﬂm›ﬂlard›r. Bütün bunlardan maksat, Cenâb-› Hakk’›n rahmetine, ihsân›na ve r›zâs›na ulaﬂmakt›r.
Böyle olunca, Hak taliplerinin de yapmas› gereken, sünnete uyup bid’atlerden kaç›narak Peygamberâne bir hayat yaﬂamakt›r. Selâmî efendi bu noktada dervîﬂin “ehli bid’atden uzlet ve ehl-i tevhîd ile sohbet ve muhabbet üzere olup tevhîd, ibâdet ve
mücâhede ile kalben Hakk’a eriﬂme¤e azîmet” etmesi gerekti¤ini belirtir. Hak tâlibi,
her hangi bir s›k›nt›ya düﬂtü¤ü zaman, ibâdet ve mücâhedesinden vazgeçmemeli,
esmâdan müsemmâya yükselinceye kadar ibâdetlerinde müdâvemet üzere olmal›d›r. Zira, her kimde ibâdet ziyâdedir Allah indinde o, herkesten makbûldür.

146

.

Selâmi Ali Efendi’nin Kabri

Celvetîlik
Selâmî Efendi, risâlesinde Celvetî yolunun tan›m›n› da yapar. O’na göre, “tarîki
Celvetî demek kulun, Allah’›n s›fatlar›yla muttas›f olmas› tarîk› demektir.” Bir kiﬂinin Celvetî’yim diyebilmesi için, “‹ﬂlerin hay›rl›s› orta olan›d›r” hadîsiyle âmil
olmas› gerekir. Buna göre, Celvetî, meselâ yemede ve içmede orta yolu tercih etmeli, sofradan, açla tok aras›nda kalkmal›d›r. Fazla yemek, insan›n tabiat›na kuvvet verece¤i için sâhibini ﬂehvete çeker. Onun için yemek ve içmekten kaç›n›p riyâzet, mücâhede ve ibâdete a¤›rl›k vermeli, tabîat› öldürmelidir. Bu mücâdele,
Mûtû kable en temûtû “Ölmeden önce ölünüz” zuhûr edinceye kadar devam etmelidir. Ayr›ca, ehl-i tarîk, hilâf ile yemek ve içmekten kaç›nmal›d›r. Yine, tevhîd
meclisinin d›ﬂ›ndakilerle dostluk uzaktan olmal›d›r. Uzlet, erkân-› tarîkatdendir.
Selâmî’nin tesbitine göre Celvetî erkân›nda dervîﬂin yapmas› gerekenler ﬂunlard›r: Dervîﬂ, biattan sonra kendisine verilen evrâd› sürmeli; ﬂerîat amellerinde
kusûr etmemelidir. Bir kiﬂi meselâ, günde yüz isti¤fâr, yedi yüz tevhîdi sürse, iﬂrâk, duhâ ve teheccüd namâzlar›n› k›lsa, di¤er ﬂer’î kurallara riâyet etse, Celvetî tarîkinin sûfîlerinden kabul edilir. Ancak, bu kiﬂi, terakkî etmek istiyorsa evrâd›n› ve mücâhedesini günden güne art›rmal›d›r. Böyle yapanlar makbûldür;
yapamayanlar ise, yerilmez.
Dervîﬂlerin sabâh usûlüne, gece ihyâlar›na kat›lmak ve meclislerde hâz›r bulunmak mecburiyetleri yoktur. Yine, tarîkatin özel kisvelerini giymeleri tarîkatin erkân›ndan de¤ildir. Fakat bütün bunlar dervîﬂin mânen terakkî etmesine vesile
olacak ﬂeylerdir. Uyulursa güzeldir, uymayanlar yerilmemelidir.
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Tarîkatten maksat, kalbin Hakk’› bulup, Hak ile olmas›d›r. Hz. Peygamber, “‹ﬂte
bu, benim yolumdur. Ben Allâh’a ça¤›r›yorum” (Yûsuf, 12/108) âyeti mucibince, insanlar› bu makâma davet etti. Dördüncü esmâda, bu maksat hâs›l olur.
Dervîﬂ bu makamdan sonra ibâdetinde kusûr etmezse, Hakk’›n huzurunda elem
çekmeden yaﬂar.

Celvetîlerin K›yâfeti
Celvetî sûfîleri giyimlerinde de orta yolu tercih etmelidir. Buna göre k›yafetin
topukda olan› ifrat; dizde olan› tefrîttir. H›rka veya kaftantan ne giyilirse giyilsin, elbisenin bald›rda olan› hay›rl› ve evlâd›r. Kiﬂi, kendi ihtiyâr›na göre, hâline münâsip bir k›yafet giymelidir. Abâ ve kebe giymek, fukarâ sûretine girmek
tarîkatin rüknü de¤ildir. Ancak ziyâde ameldir. Fukarâ elbisesi giyenlerin terakkîsi kolay oldu¤u gibi, bunlar, tarîkatta de kuvvet bulurlar. Abâ giyilirse hoﬂtur,
ancak, ﬂart de¤ildir. Gönül s›dk ile azîmette olduktan sonra avâm k›yafetiyle de
bütün mertebeler geçilir. Bu konuda elbisenin hükmü yoktur.

Celvetî/Selâmî Tâc›
Selâmî Efendi’nin Celvetiyye’ye getirdi¤i en önemli yenilik Tâc-› ﬂeriftedir. Di¤er
hususlarda O, Pîri Azîz Mahmud Hüdâyî’nin erkân›na oldu¤u gibi ba¤l›d›r. Selâmî, risâlesinde, “tâcta lâz›m olan, on yedi terk cirminde yine on üç terk mikdâr›
ola.”112 demektedir. ‹nceledi¤imiz Selâmî tâc-› ﬂerifleri de bu ﬂekilde dolanm›ﬂt›r.

Celvetî/Selâmî Erkân›nda Hilâfet
Dervîﬂlerin içinden, ihtiyârdan, gençlerden ehl ü iyâl sâhibi olanlardan hilâfete
lây›k ve kâbiliyetli olmayanlar› hilâfete getirmek do¤ru de¤ildir. Bu gibi kiﬂiler
en fazla dördüncü isme kadar yükseltilmeli, hilâfet esmalar›na izin verilmemelidir. Ancak içlerinden, bât›n tasarrufuna meyli olup çal›ﬂkan olanlar›na; mürﬂidine sad›k ve hizmet ehli olanlar›na di¤er isimler de verilebilir.
Çal›ﬂkan oldu¤u ve melekût âlemine ra¤bet etti¤i hâlde s›dk›yyet sahibi olmayanlara, istikametleri ve s›dk›yyetleri ortaya ç›k›ncaya, nefislerinden kurtuluncaya kadar hilâfet câiz de¤ildir. Bu gibiler seccâdelerini terk ederek âleme fitne
ve fesâd saçarak itikâd›n bozulmas›na sebep olabilir.
Dördüncü esmân›n üzerindeki isimler, az çal›ﬂanlara, melekûtdan zevki olmayanlara, dünya sevgisine meyledenlere, dünyevî ihtiyâc› olanlara verilir. Bu gibilere fayda o esmâlarda hâs›l olur. Ancak, bunlara hilâfet verilmez.
Hilâfet, dördüncü esmâda, dünyâ ve ukbâdan gönlünü ay›r›p, manâ âlemine, bât›nda Melekût, Ceberût, Lâhût denilen üç âleme- âﬂ›k olup, bütün sûretleri,
hattâ kendi sûretini bile terk edene verilir. Bu yolda ölmek ve türlü cefalar çekmek huzurlu yaﬂamaktan daha makbûldür.
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Manâ âlemine azîmetden gaye, insan›n marifetinin ve Hakk’a kullu¤unun ziyâde olmas›; hem kendisinin hem de di¤er kullar›n ibâdet ehli olmas›n› sa¤lamakt›r. Hilâfet bunlara izin verilir. Hilâfet, makâm-› enbiyâd›r. Büyük nimet ve devlettir. Ebedî hayâtt›r. Bunun için, kadri ve k›ymeti bilinmeli, de¤me kimseye verilmemelidir.

Halifelerin Uygulamalar›
Tarîkat-nâme’de, hilâfet makam›na getirilen kiﬂilerin uygulamalar›yla ilgili bilgiler de verilir. Buna göre, halîfeler, halka nasîhat etmeye veya çevresine dervîﬂ
toplamaya ra¤bet etmemeli; bir yerde oturup, Hak zikri ile meﬂgul olmal›d›r. Zira, “Mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için bir imtihan sebebidir” (el-Enfâl, 8/28;
et-Tegâbûn, 64/15) âyetinden anlaﬂ›laca¤› üzere, fukarâ, meﬂây›h›n evlâd›; nasihat da, mal›d›r. Bunlar›n ikisi de fitnedir, Ancak ezelde kalbi Hakk’a âﬂ›k olanlar, hilâfet sahiplerini aray›p bulurlar. Halifeler bu Tanr› âﬂ›klar›n› men’ etmeyip biat verebilirler. Yine halîfeler, fukarâya, istidatlar› yoksa, sabâh usûlü yapmalar› için zorlamamal›; mücâhede ve perhîz ile emretmemelidir. Tâlipler bu
konularda kendi ihtiyârlar›yla hareket etmelidir. ﬁeyhler ve halîfeler ibâdet ve
takva konusunda fukarâdan daha fazla gayret göstermelidir.
Yine hilâfet sahipleri, halkdan kendilerine düﬂmanl›k edenlere, ayn› ﬂekilde karﬂ›l›k vermek yerine onlar hakk›nda hay›r-duâda bulunmal›d›r. Bu konuda, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (el-Enbiyâ, 21/107) âyeti onlar için bir
ölçüdür. Hak ehli, kimseye zarar vermemeli, insanlara rahmet ve ﬂevkatle muamele etmelidir. Celvetî tarîkinin hükmü budur ki, “kul, Allah’›n s›fatlar›yla mevsûf
olup, bu s›fatlar› kendinde ›zhâr etmeli”dir. Cenâb-› Hak, Afuvv, Gafûr, Rahîm oldu¤una göre, Hak dostlar›, kendilerine düﬂmanl›k edenlere karﬂ› yine affedici olmal›d›r. Celvetiyye tarîki ashâb›na lây›k olan ancak budur. E¤er, bu düﬂmanca tav›rlardan din ve tarîke her hangi bir zarar gelirse, Cenâb-› Hak, bu âsilerin hakk›ndan gelir. Bu konuda, Resûl-i Ekrem hazretlerinin, kendilerini darb eden kâfirlere
karﬂ› hay›r-duâda bulunup Hak’tan hidâyet istedi¤ini daima hat›rlamak gerekir.
Yine, halîfeler, fukarâdan, gelenlerin gelmesine ve gidenlerin gitmesine sevinip
üzülmemelidir. Herﬂeyi Hak’tan bilip münâcât, muâmelât ve mücâhedât üzere
olmal›d›r. Halk›n hâline asla bakmamal›d›r. Halk ile ilgilenmek mâsivâya meyildir. Hak’tan ayr›lma¤a sebeptir ve kaç›nmak gerekir. Uzlet (yaln›zl›k), en önemli kaidelerdendir. Celvetî ashâb›, sûretten, aﬂ›r› hareketten ve dünyevî sohbetten
uzak durmal›d›r. Di¤er taraftan, bir keder âr›z oldu¤unda, tevhîd hayrete düﬂürdü¤ünde veya gönlüne bir sûret tak›ld›¤›nda, yoruluncaya ve gönlü Hakk’a dönünceye kadar Mevlevî devri gibi devr etmelidir. Devrân, kimsenin olmad›¤› bir
ortamda yap›lmal›d›r. Gündüz yap›l›rsa tevhîd çekilmeli, gece yap›l›rsa esmâ
vurulmal›d›r. Devran, ârizî olan ﬂeyleri yok edip pek çok fayda hâs›l olur.
Celvetî ashâb› ve halîfeleri, tevhîdi günden güne artt›rmal›d›r. Tevhîd çekerlerken kelimelerin harflerine riâyet edip, mesela, “Lâ ilâhe illallâh” yerine “yâ ilâhe illallâh” veya “Hû Hû” yerine “O, O” demekten sak›nmal›d›r.
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Hilâfet hizmeti bütün ibadetlerden üstün olup halîfelerin üzerine farzd›r. Zira,
enbiyâ ve evliyâ bu hizmetle cümle halktan makbûl olmuﬂlard›r. Lâkin, halîfeler bu görevi kendi dünyevî ve uhrevî menfaatleri için kullanmamal›d›r. Mürﬂidlerinin verdi¤i emri Hakk’›n emri bilmeli, onun için gayret edip zahmet ve
meﬂakkat çekmelidir. Kendilerine, hastal›k gibi, halktan kötü söz gibi, sû-i zan
veya dünyevî ihtiyaç gibi her hangi bir elem âr›z olursa, gam çekmeyip, belki
Hakk’a ﬂükr edip ibâdetleriyle meﬂgûl olmal›d›r. Çünkü, bu ona Hak’tan bir ihsan ve lutuftur. Bilindi¤i gibi, “belân›n en ﬂiddetlisi peygamberlere ve velîlere”dir. Belâ, o kiﬂinin evliyâdan oldu¤una delîldir. Lâkin baﬂ›na belâ gelen halîfeler, yine kendilerinde kusur aramal› ve tevbe etmelidirler. Bu kiﬂiler, baﬂlar›ndan belâ def’ oluncaya; kabz basta dönünceye kadar, isti¤fâra, zikre, riyâzata ve
uzlete devam etmelidir.
Di¤er taraftan, tarîkat ehli oldu¤u hâlde kendi tarîk›na ve hizmetine engel olan
birisi ç›karsa, halîfeye gereken, o kimsenin hangi tevhîd mertebesinde oldu¤unu anlay›p hemen kendini o mertebeden daha üst bir makâma ç›karmas›d›r. Daha üst bir makama yükselemezse gayretini artt›rmal›, kendisine düﬂmanl›k eden
o kiﬂinin makam›ndan daha üst bir makama yükselinceye kadar çal›ﬂmal›d›r.
Böyle olunca, o kiﬂinin düﬂmanl›¤› gider, s›dk›yyet sahibi bir kiﬂi olur.
Ayr›ca, bir yerde tarîkat ehlinin ve salih kiﬂilerin çok olmas›, kiﬂiye kuvvettir,
yard›md›r. Böyle kiﬂilerin manevî yard›m›n›n yan›nda, halîfeye düﬂen herkesten
çok çal›ﬂmakt›r. Çal›ﬂan kiﬂi, zamanla muttakilerin imâm›, herkesten azîz olur.
Halife, kendi yoklu¤unu idrâk edip lâhût’a teveccüh üzere yaﬂamal›d›r. Bu hâl
üzere yaﬂayan kiﬂi, yoklu¤unu idrâk edip vücûdun Hakk’a ait oldu¤unu, bu zuhûrât›n Hakk’›n s›fât› ve ef’âli oldu¤unu, Hakk’›n zât›n› bu zuhûrât ile gizledi¤ini yine Hak ile görecektir.
Tarîkat-nâme’de, halîfelerin vâk›’a (rüyâ) tabiriyle ilgili uygulamalar› konusunda da bilgiler verilir. Buna göre, Celvetî halîfeleri tarîkata giren fukarân›n vâk›’alar›n› tâbir ederlerken çok söz söylemekten sak›nmal›; baz› durumlarda tâbiri bir “Fatiha” ile geçiﬂtirmelidir. Zira, çok söz rûhâniyeti giderir; terakkîye engel olup kendilerine zarar verir.
Yine, halîfeler kalbleriyle amel etmeli; yediklerinin ve giydiklerinin temiz olmas›na özen göstermelidir. Yenilen ve giyilen ﬂeylerde, dört ﬂey kalb ile yoklanmal›d›r: Helâl m›d›r, harâm m›d›r, temiz midir, necis midir, halîfe, bunlara bak›p
ona göre davranmal›d›r.
Halifeler, mahlûkâttan hiçbir ﬂeyi kalblerine getirmememelidir. Öyle ki, mürﬂidi olan kiﬂiyi -rahats›z etmemekten kinaye- gönlüne getirmekten bile sak›nmal›d›r. Belki, ﬂeyhi kendini görür ve bât›nda gözetir; her durumda bana imdâd
eder, diye düﬂünmelidir. Ona düﬂen, hizmette kusûr etmeme¤e çal›ﬂmakt›r. Kalbine gelen düﬂüncelerden Rahmanî olanlar›yla amel etmeli, ﬂeytânî olanlar›n›
yapmamal›d›r. Halka tâbi olmamal›, mesela her davet edilen yere gitmemeli, her
sofraya oturmamal›d›r. Bu konuda, manevî tasarrufa ulaﬂ›ncaya kadar sab›r göstermelidir.
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Yine, halîfe, tevekkül ve sab›r ehli olmal›d›r. Tevekkül, insan›n, her durumda,
kalbinde Allâh’tan baﬂka bir ﬂey olmamas›d›r. Sab›r ise, peygamberlerin ve velilerin ﬂân› olup bütün tasarrufun Hakk’a ait oldu¤unu, Hak’tan baﬂka bir vücûdun olmad›¤›n› bilinceye kadar gayretten ibarettir.

TARÎKAT-NÂME
(MET‹N)

Hâzâ Risâle-i Kutbu’l-Aktâb eﬂ-ﬁeyh Selâmî Efendi (k.s.)
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm /106/113
El-hamdüli’llâhi alâ azameti celâlihi v’eﬂküruhu ﬂükrün garîki bî-mutâlaati cemâlihi ve’s-salâtu alâ “Mâ zâga’l-basaru ve mâ tagâ” (Gözü kaymad› ve hadd›
aﬂmad›)114. “Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ” (Birleﬂtirilmiﬂ) iki yay aras› kadar,
hatta daha da yak›n oldu)115 “Muhammedini’l-lezî ashâbihi “eﬂiddâu ale’l-küffâri ruhamâu beynehüm terâhüm rukkean sücceden yebtegûne fadlen minallâhi ve ridvânâ. Sîmâhüm fî-vücûhihim min eseri’s-sücûd” (Beraberinde bulunanlar da kafirlere karﬂ› çetin, kendi aralar›nda merhametlidirler. Onlar› rükûya var›rken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve r›za isterler. Onlar›n niﬂanlara› yüzlerindeki secde izidir.)116 Ve ba’d:
Çünkü, Allâh Teâlâ’n›n Habîbi ve resûlü olan Peygamberimiz (sallallâhu teâlâ
aleyhi ve sellem) hazretleri, kalb-i ﬂerîflerini Hak’dan gayr›ya meyl ettirmeyip,
dâimâ Cenâb-› Hakk’a teveccüh edip, Zât-› pâki tâlib ve râg›b olma¤›n nûr-› basîretleri Hakk’a erip, tâ ki, Hak’la ikisi bir olurdu. Gâh ancak, Hak görünüp, Hazret-i Resûl-i Ekrem (sallallâhua aleyhi ve sellem) nûr-› Hakk’da gâib oluyordu.
Ve ashâb-› kirâmlar› dahi nûr-› tevhîdi inkâr üzere olanlara muhâlefet edip, birbirine merhamet ve ibâdâta tergîb ve kuvvetde olurdu. Hattâ onlar› görenler gâh
rukû’da ve gâh sücûdda görürdü ki yüzlerinde secdenin eseri zâhirdi. Bu cümleden maksûdlar› dahi Allâh Teâlâ bunlara rahmet ve ihsân ve r›zâ-y› ﬂerîfi müyesser eyleye, bu idi. Böyle ol›cak, ma’lûm oldu ki, bize farz ve lâz›m olan, Peygamberimizin sünneti ki, iﬂledi¤i iﬂdir ve dahi söyledi¤i söz dür. Ona tâbi’ olup,
ve ashâb-› kirâma tâbi’ olup, ehl-i bid’atden uzlet ve ehl-i tevhîd ile sohbet ve
muhabbet üzere olup tevhîd ve envâ’-i ibâdât ve mücâhedât ile kalb, Hakk’a
eriﬂme¤e azîmettir. Ve dahi tâ eriﬂince sa’y eylemektir. “Aleyküm bi-sünnetî ve
sünneti’l-hulefâi’r-Râﬂidîne min ba’dî”117 hadîsinin ma’nâs›: benim sünnetime
ve dahi bana kemâl üzere tâbi’ olanlar›n sünnetine tâbi’ olup, sözde ve iﬂde onlara muhâlefet sizde olmaya, demektir. Buna muhâlefet câiz de¤il ve ashâb›na
dahi muhâlefet câiz de¤ildir. “Men sebete nebete” (Sebat eden meyve verir.)118
dahi bu hadîs-i ﬂerîfle âmil olup, ba’z› elem âr›z olmak ile nükûl (ferâgat) olunmaya. /107/ Tâ ecell-i müsemmâ gelince, envâ’-i ibâdâta müdâvemet üzere olalar ve dahi herkese lâz›m olan budur ki, ikrâr›n› ibâdetde geçme¤e sa’y eyleye:
“sâbikû ilâ ma¤firetin (Bir ma¤firete koﬂun)119 âyetine imtisâl ve ashâb-› kirâma
ittibâ’d›r ki, onlar her biri ba’z› ibâdât ve mücâhedât ihtiyâr ederler idi ve onu
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kendilerinden gayr›ya bildirmezler idi ki, gayr›lar o ibâdetden gâfil olmak ile
gayr›y› geçmekdir. R›zâ-y› Hak dahi bundad›r. Bu hased de¤il, belki gayrettir, tâatdir. Allâh Teâlâ: “‹nne ekremeküm indallâhi etkâküm” (Muhakkak ki Allah
yan›nda en de¤erli olan›nl›z, O’ndan en çok korkan›n›zd›r)120 buyurur.
‹mdi, her kimde ibâdet ziyâdedir inda’llâh o, cümle akrân›ndan makbûldür.
Dünyâda da âhiretde de nice fâide hâs›l olur. Ona gayrlardan ziyâde delîl budur
ki: “Ve en leyse li’l-insâni illâ mâ seâ (Bilsin ki insan için kendi çal›ﬂmas›ndan
baﬂka bir ﬂey yoktur)121 âyetidir. Ve dahi “Külû mine’t-tayyibât (Temiz olan ﬂeylerden yeyin)122 âyetine imtisâl eyleyip helâl-i sâfî yerler. Mekrûh ve ﬂübheli
olanlardan hazer ederler.
Bundan sonra tarîk-i Celvetî demek ma’nâs› kul”un” s›fatullâh ile muttas›f olmak, tarîk› demektir.
‹mdi; ﬂunlar ki, Celvetî’yim der, lây›k olan onlara “Hayrü’l-umûr evsatuhâküle’t-tarafeyni mezmûmun “‹ﬂlerin hay›rl›s› orta olan›d›r, her iki taraf (uç) de¤ildir, mezmûmdur”123 hadîsiyle âmil olup ekl ü ﬂürbde ekser zamân vasat itibâr
ederler ki, ziyâde aç ve ziyâde tok olmayalar ve beyn-i mâbeyn gerekdir. Ammâ,
ﬂol zamân ki dâireden hâric yemek olur, gâyet ziyâde edeler. Ve dahi iﬂtihâ var
iken ferâgat etmeyeler ki, vücûd ekle meyletmeyip, tevhîde mutma’in ola, ehl-i
ﬂerîate ziyâde harâm oldu¤u gayr›dan gönül kesmek onlarda bulunmaz. Tarîkat
ehlinde bulunur. ‹mdi, bunlara ibâdet, onlara ma’siyet olur. Hazer gerektir. Bu
takrîrden ma’lûm olsun ki, ehl-i tarîkat, hilâf ile yemek ve içmek câiz de¤ildir.
Dostluk ›rakdan gerektir. Uzlet erkân-› tarîkatdendir. Ve dahi ﬂol zamân ki tabîatlerinde kuvvet bulurlar, o zamân, o, sâhibini ﬂehevâte çeker. Delîl budur ki,
ilâc› ekl ü ﬂürbü gâyet az edip, riyâzet ve mücâhede ve ibâdet ile nice zamân
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meﬂgûl olup, tabîat› öldüreler ki, ﬂehevâtdan ferâgatdir. “Mûtû kable en temûtû
(Ölümden önce ölünüz)124 hadîsiyle amel zuhûra gelmek herkese lâz›md›r.
Ve dahi libâsda vasatu’l-hâli’tibâr edeler ki topukda olmak ifratt›r, dizde olmak
tefrîttir. Evlâ ve hayr olan kabâ bald›rda olmakd›r. Gerek h›rka, gerek kaftân.
Tâc’da lâz›m olan on yedi terk cirminde yine on üç “terk” mikdâr› ola.125
Ve dahi tarîk-i Celvetî erkân› budur ki, biattan sonra ta’yîn olunan evrâd› süreler, ﬂerîat amellerinde kusûr etmeyeler, ancak budur. Meselâ bir âdem yüz isti¤fâr, yedi yüz tevhîdi süre, iﬂrâk ve duhâ ve teheccüd namâz›n k›lsa, dahi ﬂerîata
riâyet eylese, /108/ tarîk-i Celvetî’de sûfî’dir, meclisden men’ olunmaz. Müstehak oldu¤u mikdâr riâyet olunur. “El-mer’u mea men ehabbe (Kiﬂi sevdi¤iyle
beraberdir)136 hadîsiyle ameldir. E¤er hem bu mertebede olup, hem ﬂerîatde kusûr ederse, meclisden men’ oluna. Ammâ, hâricde ﬂikâk ve adâvet görünce, gürûhdan ayr›ld›kdan sonra kendini bulsun ki, “Fa’fu anhüm vasfah (Sen onlar›
affet ve ald›r›ﬂ etme)127 âyetine imtisâl ola. Yine, hâricde ba’z› müdâr gösterile.
‹mdi, bu mertebeden ziyâde ki günden güne evrâd›n› ve envâ’-i mücâhedesini
art›rmak esbâb-› terâkkidendir. Edenler makbûldür. Ammâ, edemeyenler de
mezmûm de¤il.
Sabâh usûlü ve geceler ihyâs› ve dahi meclislerde hâz›r olmak tarîkat kisvesini
giymek erkân-› tarîkatden de¤ildir. Belki terakkiye sebeb ﬂeylerdir. Mümkin
olup edenler fe-bihâ ve illâ levm ü zemm olunmaya.
Ve dahi ﬂunlar ki ihtiyâr, ya tâze, ya ehl ü iyâl sâhibi olmak ile hilâfete lây›k ve
kâbil de¤ildir. Onlar› dördüncü isimde -ki Hakk ismidir-, koyalar. ‹lerideki esmâya izin vermeyeler. E¤er nicesi olup ve bât›n tasarrufuna meyli var ise ve çal›ﬂ›rsa. E¤er çal›ﬂmazsa, ya gâyet teslîm ü r›zâ sâhibi ise tasarrufa ve bât›n saltanat›na ra¤beti yok ise, izin vereler. Kendine yâr olup, o hizmetde olmak ﬂart›yla.
Ve dahi ﬂunlar ki çal›ﬂ›rlar, âlem-i melekûte ra¤bet edeler, ammâ sâd›k de¤ildir,
onlara ne melekûta izin, ne hilâfet câiz de¤ildir. Ta istikâmeti ve s›dk› zâhir
olunca. Ve nefs ü tabîat târl›¤›ndan halâs bulunca. Zîrâ, sonra seccâdesini terk
etmek ile âleme fitne ve fesâd olur ki i’tikâd bozulmakd›r. “Ve’l-fitnetü eﬂeddü
mine’l-katli (Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür)128 âyetine nâz›r olalar.
Muhassal-› kelâm, tarîkatden maksûd, kalb Hakk’› bulup, Hak ile olmakd›r. Bizim Peygamberimiz bu makâma da’vet eyledi ki, ”Kul hâzihi sebîlî ud’û ilallâhi (De ki: ‹ﬂte bu, benim yolumdur. Ben Allâh’a ça¤›r›yorum)129 âyeti delîldir.
‹mdi, dördüncüde bu maksûd hâs›l olur. Ondan sonra ibâdetde kusûr etmezse,
huzûr-› Hak’da elem çekmez, ki kendine lâz›m hizmeti görmüﬂ olur.
‹mdi, ma’lûm oldu ki, dördüncüden öteye izin ﬂunlarad›r ki, çal›ﬂmas› az ola,
ba’z› zevki melekûtdan olmak ve sürmek için ilerideki esmâya izin vereler, ya
budur ki mütelevvindir. Dünyâ ihtiyâc› var, ya muhabbeti var, kuvveti dahi azd›r; ona verilir ki, ba’z› menâfî o esmâlarda hâs›l olur. O da maksûduna koyulsun. Ammâ, bunlara hilâfete izin harâmd›r, ma’s›yettir, hazer oluna. Esmâ-i melekûta ve hilâfete izin ﬂunlara helâldir ki, dördüncüde sûretden, belki dünyâ ve
ukbâdan gönlünü ay›r›p, âlem-i ma’nâya, -ki, bât›nda Melekût, Ceberût, Lâhût
derler, üç âlemdir- /109/ âﬂ›k olup, cemî’-i sûreti hattâ kendi cesedin bile terk ey153
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leye. Bu yolda ölmek ve envâ’-i cefâ çekmek kalbinde sâ¤ olmakdan ve safâ sürmekden makbûl ola. Ve bu âlemlere azîmetden murâd, ma’rifeti ve Hakk’a kullu¤u ziyâde olup, hem kendi ibâdet ede, hem nice kullara etdirmek ola. ‹mdi,
bunlara izin verilir. Tamâm s›dk› ve istikâmeti zuhûra gelirse ve illâ verilmez.
Makâm-› enbiyâd›r, ni’met-i uzmâ ve devlet-i sermediyye ve hayât-› ebediyyedir. Kadri ve k›ymeti bilinip, de¤me kimseye verilmeye.
Ve dahi hilâfetden sonra lâz›m olan budur ki, halka nasîhat etme¤e ve fukarâ
cem’ etme¤e aslâ ra¤bet etmeye. Hemân bir yerde oturup, Hak’tan gayr› kalbine
gelmez olma¤a çal›ﬂa. Va’z u nasîhatdan ve fukarâ cem’inden ba’z› mertebe kaça
ki “‹nnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün (Do¤rusu mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için bir imtihan sebebidir)130 âyetine nâz›r olup, fukarâ meﬂâyihin evlâd›d›r, va’z dahi mâl›d›r. ‹mdi, ikisi de fitnedir, ra¤bet etmeye. Lâkin, el-mukadder kâindir, ezelde kalbi Hakk’a âﬂ›k olanlar onu bulup isterler. O zamân men’ etmeyip bîat vereler. Ammâ sabâh usûlüne ve ba’z› ehibbâlara gelmek ile ve ba’z›
mücâhede ve perhîz ile emretmeyeler, ta kendi müstaîd olup, tarîk-i Hak’dan teveccüh erince “Ve lâ tuﬂtit ve’hdinâ (Haks›zl›k etme; bize do¤ru yolu göster)131
âyetine nazar edeler ki güç etmeyip, âsânl›k ile delâlet etme¤e delîldir.
Muhassal-i kelâm, emr-i sülûk bir emr-i ihtiyârîdir. Herkesi ihtiyâr› üzere koyup, ziyâde teklîf olunmaya. Belki ﬂeyhin kendine lâz›md›r ki, “Ve cealnâ li’lmüttekîne imâmâ (Ve bizi müttakîlere (takvâ sahiplerine) (önder) imâm
k›l!”132âyetine nâz›r olup, cümle etk›yâdan ve sâir sulehâdan ziyâde ibâdet etme¤e sa’y eyleye ki tâat meydân›nda cümle muttakîleri geçip, cümleye imâm ola
ki, ma’nâs› cümle onun ard›nda kal›p o cümleden ileride olmakd›r. Nitekim, enbiyâ ve kibâr-› evliyâ bu makâmda biri birinden mümtâz olup, ziyâde fazîlet ve
ﬂeref bulurlar. Sen dahi bu meydânda kendini dene ki, cümleden ziyâdeye mi
kâdir olursun; yoksa n›sf›ndan, yoksa selâsinden, ona göre izzet bulas›n. Ve
halkdan kendüye adâvet eyleyenler hakk›nda adâvet etmeyeler; hayr edeler. “Ve
mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn (Resûlüm! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik)133 âyetine nâz›r olup, kimseye zarar kasd etmeyeler. Belki her gürûha ve her ferde rahmet ve inâyet kasd edeler.
Tarîk-i Celvetin hükmü budur ki, kul s›fâtullâh ile mevsûf olup, Hakk’›n s›fat›n
kendinde ›zhâr edesin.
‹mdi, Allâh Teâlâ’n›n Afuvv, Gafûr, Rahîm olmak s›fat›d›r. Kâfirler ve âsîler adâvet ve muhâlefet edip, emrini tutmazlar ve ﬂân-› ﬂerîfine lây›k de¤il nice sözler
söylerler. Ol afv edip yine rahmet ve inâyet eder. Tarîk-i Celvetiyye ashâb›na lây›k olan ancak budur. E¤er, ol adûnun adâveti, /110/ tarîkine ve dînine zarar ederse, onun Hak hakk›ndan gelir. ‹’tikâd bütün ola ki “el-veliyyü men yetevellallâhe
emrehu” (Veli, iﬂini Allah’a b›rakan kiﬂidir)134 diye. Resûl-i Ekrem (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem) hazretleri, kendilerini darb eyleyip ve helâkine kasd eden kâfirlere hay›r duâ eyleyip, Hak’dan hidâyet isteyiverdi¤i dâimâ hât›rda gerektir.
Ve dahi fukarâdan gelenlerin gelmesine ve gidenlerin gitmesine surûrda ve gamda olmaya. Cümleyi Hak’dan bilip münâcât ve envâ’-i tâat ile muâmelât ve mücâhedât üzere olalar. Halk›n hâline aslâ nazar etmeyeler, mâsivâya meyldir,
Hak’dan ayr›lma¤a sebebdir, hazer gerektir, uzlet rükn-i azîmdir.
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Ve dahi lâz›m olan budur ki, ziyâde sûretden ve ziyâde hareketden ve mesâhibden hazer gerektir. ﬁol zamân ki, bir keder âr›z olur, hâricden; ya tevhîd hayret
verir; ya gönül bir sûrete düﬂer, Mevlevî devri gibi devr eyleyeler tâ yorulunca
ve gönül Hakk’a bütün dönünce. E¤er gündüz devr ederlerse tevhîd ile, gece
devr ederlerse, isimle edeler ki, cümle esmâ birdir câizdir. O âr›zî olan ﬂeyler
def’ olup, nice menfaat dahi ol isimlerde hâs›l olur; denilmez. Men lem yezuk
lem ya’rif (Tatmayan bilmez)’dir. Lâkin, ﬂart budur ki, bunu kendinden gayr›
kimse görmeye ve bilmeye ve bildirmeye. Herkesin kendine mahsûs ba’z› ibâdeti gerektir ki, onunla Rabbine münâcât ve muâmele ve kulluk eyleye, gayr›n ondan aslâ haberi olmaya.
Ve dahi kiﬂiye lâz›m olan budur ki, herkesin ihtiyâr›na göre ve hâline münâsib
olmas›na göre ola. Abâ ve kebe giymek ve fukarâ sûretine girmek rükn-i tarîkat
de¤ildir. Belki bir ziyâde ameldir. Onunla terakkî ve tarîkatda kuvvet hâs›l olur.
Mümkin olursa hoﬂ, olmazsa lâz›m de¤ildir. Gönül s›dk ile azîmetde ol›cak
avâm libâs›nda iken cümle merâtib ele gelir, olmazsa gelmez, libâs›n hükmü
yokdur. Hemân tevhîdi art›ralar, hurûfuna riâyet edip “Lâ ilâhe” diyecek yerde
“yâ ilâhe”, “lâ yilâhe illallâh”; ve “Hû Hû” demekde “O, O” demekden hazer gerektir.
Bundan sonra hilâfet hizmetine me’mûr olanlara lâz›md›r ki, o hizmeti kendinin üzerine farz bile ki, cümle farzlardan ve envâ’-i ibâdâtdan efdal bile. Zîrâ,
enbiyâ ve kibâr-› evliyâ bu hizmetle cümle halkdan makbûl oldular. Lâkin, kendi için bunda bir fâideye kasd etmeye, gerek dünyevî ve gerek uhrevî. Belki ﬂeyhinin emrini Hakk’›n emri bilip, onun için gayret edip zahmet ve meﬂakkat› ihtiyâr edeler. E¤er ba’z› elem âr›z olursa, ihtiyâc gibi ve maraz gibi ve halkdan
ba’z› sözler gibi ve sû-i zann gibi /111/ gam çekmeyip, belki Allâh Teâlâ’ya ﬂükürler eyleyip gûnâgûn ibâdetleriyle meﬂgûl ola. Zîrâ, o, ona ihsân-› tâmd›r ve
lütufdur ki, “Eﬂeddü’l-belâi ale’l-enbiyâi sümme’l-evliyâi sümme’l-emselu fe’lemsili” (Belân›n en ﬂiddetlisi, peygamberlere, sonra velîlere, sonra da bunlar›n
benzerlerinedir.)135 hadîsi delâleti üzere, o kiﬂinin evliyâdan oldu¤una onlar delîldir. ‹mdi, mesrûr olsun. Lâkin, yine kendüye töhmet edip diye ki “bana Rabbim bu belây› verdi ki, benim bu makâmda kusûrum vard›r ki, ya makâm›n hükmüne riâyet edemeyip, mâsivâya meyl etmiﬂimdir, yâhûd kendime varl›k mülâhaza etmiﬂimdir, yâhûd dahi ileride makâmâta eriﬂmek için sa’y etmekte kesel
ve battâll›k vard›r. Elbette bunlardan biri için bu belâlar bana”, deyip isti¤fâra
ve devâm-› zikre ve kemâl-› riyâzata ve uzlete ve gûnâgûn mücâhedeye yüz tuta ki, onu görenler kemâl üzere merhamet edip, esirgeye. Tâ o belâlar def’ olup,
kabz basta, gam sürûra, adâvet sadakâta tebdîl olunca çal›ﬂa. Hâs›l-› kelâm hulefâya lâz›m olan dâimâ tâata dürüﬂmekdir. E¤er belâ görürlerse, kusûrdan halâs› için, e¤er kendilerden veyâ kendine tâbi’ olanlarda r›zâ-y› Hakk’› ve ihsân›
görürlerse ﬂükr için de delîl: Hazret-i Resûl-i Ekrem ve Habîb-i Muhterem (sallallâhu aleyhi ve sellem) gecelerde tâatta ola ola mübârek tabanlar› kabard›kda
“Elem ekün abden ﬂekûrâ” (ﬁükr eden kul olmayay›m m›)136 buyurduklar›d›r.
Ba’dehu, e¤er ehl-i tarîkatdan ba’z› kimse zuhûr edip onun tarîk›na ve hizmetine mâni’ olursa lâz›m olan budur ki, o kimsenin merâtib-i tevhîdden hangi ma155
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kâmdad›r, makâm›n bula. Ondan sonra hemen kendini o mertebeden âlî olan
makâmda tuta. Ekser zamân e¤er makâm-› a’lâya kâdir de¤il ise, o adûnun makâm›ndan ziyâde çal›ﬂ›p, tevhîde meﬂgûl ola, tâ kendinin o adûdan kavî olup,
adû kendinden zaîf oldu¤u zâhir olunca. Ondan sonra adâveti gider; sadâkat
semtini tutar, kendinin ne hâlde oldu¤unu bilir, onun hizmetinde olur, hakîkat
âleminde ve bu âlemde ne olursa olur.
Muhassal-i kelâm, bir yerde ehl-i tarîkat ve sulehâ çok olmak kiﬂiye kuvvetdir,
yard›md›r. Hakîkate göre e¤er seni tahkîr ve adâvet ederlerse de kay›rmaz. Zîrâ,
hizmetkâr a¤as›na kömür tutmak137 ola gelmiﬂtir. Hemen sen sana lâz›m olan›
gör ki, cümleden ziyâde sa’y etmek, Hak’dan gayr› hât›ra getirmemek ile inda’llâh cümlenin reîsi olup imâm-› etk›yâ olas›n. “Ve cealnâ li’l-müttekîne imâmâ (Ve bizi müttakîlere (takvâ sahiplerine) (önder) imâm k›l!)138 âyet-i kerîmesinin ma’nâs› “Yâ Rabbi, bizi sen /112/ cümle ehl-i takvâ olanlardan ziyâde takvâ sâhibi eyle demektir. ‹mdi, sen cümleyi geçersen, Hak kat›nda cümlenin
makbûlü ve lâbüd, belki bu âlemde cümleden azîz olursun. Hemen sa’y üzere
olup Hak’dan gayr› bir ﬂeyi gönlüne getirmeyip, gerek onlard›r, gerek gayr›d›r.
Belki dâimâ cânib-i a’lâya, melekût’a, belki ceberût’a belki tevhîd ile kendini
yok edip lâhût’a teveccüh üzere olas›n. Ba’z› zamân kendi vücûdunu aslâ bulmay›p, belki cümle ecsâm mahv olup ancak vücûd Hakk’›n ve cümle zuhûr
eden zuhûrât Hakk’›n s›fât› ve ef’âli oldu¤unu yine Hak ile göresin ki “Küntü
sem’ahu ve basarahu” (Onun gören gözü, iﬂiten kula¤› olurum)139 hadîsi muktezâs›nca, senin gözün senin de¤il, belki Hakk’›n; kula¤›n ve dilin senin de¤il,
belki Hakk’›nd›r. Bu ma’nây› kemâl üzere ﬂuhûd edesin ki, Hak cümle iﬂi iﬂleyip, s›fât›n ›zhâr edip durur. Lâkin, kendi zât-› pâkin bu s›fâtlar ile setr eylemiﬂ,
saklam›ﬂ. Bu görünen esmâs›d›r, s›fât›d›r, kendinin ayn› de¤il, gayr› de¤il. Belki
bir vecihle ayn›d›r ki, cümle her nefesde ondan zuhûr eder onundur. Ve bir vecihle gayr›d›r ki, zîrâ, ona bu göz nûru ermez ve hayâl tasavvuruna gelmek muhâld›r. Dahi O’nun zât›n›n evveli yok, belki evveli bî-ibtidâd›r, kadîmdir. Dahi
âhiri yok, belki âhiri bî-intihâd›r, bâkîdir. Dahi, aslâ, ne zamâna ne mekâna
muhtâc de¤il. Belki zamân ve mekân vücûdda ve bekâda ona muhtâcd›r ki, zîrâ
zamânda ve mekânda O’nun ba’z› s›fât›n›n zuhûrudur. Yoksa ﬂey’ âher de¤ildir.
‹mdi, bu veche nazar eyle cümle kâinât Allâh Teâlâ’n›n kullar›d›r. Gerek insân,
gerek hayvânât, gerek nebâtât, gerek canl›, gerek câns›z kullukdad›r ve tevhîd ve
tesbîhdedir. Kimi ihtiyâr ile, kimi ›zt›râr ile, kimi bilir, kimi bilmez. Delîl: “Ve
in min ﬂey’in illâ yüsebbihu bi-hamdih (O’nu hamd (övgü) ile tesbih etmeyen
hiçbir ﬂey yoktur)140 âyetidir. ‹mdi, sen dahi bu cümlenin birisin, bildin çünki.
Çal›ﬂ cümleden ziyâde tâate ki cümleden makbûl olas›n.
Bundan sonra lâz›m olan tarîkata giren fukarân›n vâk›’as›n ta’bîrde gâyet ihtirâz
edeler, çok söylemekden. Zîrâ, kendüye zarard›r, rûhâniyyeti giderir ve terakkîden kor. ‹mdi, hemân kifâyet mikdâr› birkaç kelâmdan sonra müsâhabet etmeye, gerek dünyevî, gerek uhrevî. Belki, bir fâtiha-i ﬂerîf ile kald›r›vere. Ve dahi
her kim huzûrlar›na gelirse, bir fâtiha deyivereler. Lâz›md›r ki, “Ve salli aleyhim inne’s-salâteke sekenün lehüm (Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir,onlar› yat›ﬂt›r›r)”141 âyetiyle ameldir. Bundan sonra lâz›m
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olan kalbleriyle amel edeler ki, bât›n âlemine nazar edip, akl ile sûrete ve zâhire nazar olunmaya. ﬁu zamân ki zâhirden bir dünyâ feth olur. Gerek taâm ve gerek libâs, gerek dirhem, gerek gayr›, kalbleriyle teveccüh edip, dört ﬂeyi yoklayalar ki, helâl m›d›r ve harâm m›d›r, pâk m›d›r de¤il midir. E¤er helâl ve pâk ise
kabûl ve isti’mâl edeler. E¤er harâm yâhûd helâl ammâ pâk de¤il ise ki necâset
de¤en libâs gibi kelb ve fâre ve merkeb ve tavuk ve pisi de¤en taâm gibi, dahi
hayz gören ya nifâs olan avret ve câriyesi gibi, terk etmesi farz ve lâz›md›r, terk
eyleye, yap›ﬂmaya. Dahi, dünyâdan bir ﬂey getirip verdikde eline almaya. Bir yere kodurup, ba’dehu ala. Bu minvâl üzere yoklay›p, nice gerekse âmil ola.
Bundan sonra hulefâya lâz›m olan, mahlûkâttan bir ﬂey kalbine getirmeyip, hattâ mürﬂidi olan ﬂeyhi hât›r›na getirmekden hazer gerekdir. Belki ﬂeyhi kendüyi
görür ve bât›nda gözedir. Her mahalde bana imdâd eder, diye i’tikâd eyleyip,
ﬂeyhi arka ve gözcü bile de hemân kendüye lâz›m olan hizmetde kusûr etmeme¤e çal›ﬂa. Ve dahi dâimâ Allâh Teâlâ’dan tevfîk ve hidâyet isteye. Ve dahi kerîmdir, ihsân eder, diye hüsn-i zann eyleye.
Ve dahi kalbine gelen hât›rada aklen isti’mâl eyleyip göre, Rahmânî midir yoksa ﬂeytânî midir. Delîli budur ki, e¤er kalbe düﬂen tarîkata ve dîne fâideli ve âhirete ve cânib-i Hakk’a teveccüh ve muhabbete nef’î var ise Rahmânî’dir, amel
edeler. De¤il belki dünyâya ve tabîat›na lâz›m ve münâsib ise ﬂeytânîdir, terk
edeler. Dahi her biri için delîl çokdur, yoklana.
Ve dahi mühim ve lâz›m olan budur ki, kimsenin sözüne ve iﬂine tâbi’ olmayalar. Zîrâ, onlar, gayr› tasarruf etmiﬂ olur. ‹mdi, gayra tasarruf olunmay›p, belki
gayr›y› tasarrufa kasd eyleye. Hattâ ba’z› yere da’vet olundukda hemân kabûl etmeye ki, tasarruf olunmuﬂ olur. Belki açl›¤›n dinçli¤ine tutup bir bahâne ile def’
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eyleye. Enbiyâ ve evliyâ gayretin çekip tasarrufa mâlik olunca sabr eyleye. E¤er
ziyâde ikdâm olunursa ücret-i kadem diye bir mikdâr ﬂey’i kendi hâline ve
da’vet sâhibinin hâline münâsib ala ki, kimseye tâbi’ ve tasarruf olunmam›ﬂ, belki kesb için varm›ﬂ olur.
Ve dahi cemî’-i zamânda üç ﬂeyi kendüye farz ve lâz›m bile. Belki, sab›r ve tevekkül ve kemâl-i fenâd›r. “Ve men yetevekkel alallâhi fehüve hasbuhu” (Kim
Allah’a güvenir, tevekkül ederse, O, ona yeter)142 âyetinin ma’nâs› zuhûra gele
ki /114/ Allâh Teâlâ an› gayra muhtâc etmemekdir.
‹mdi, bilmek gerek ki, Allâh’a tevekkül nedir?
Evvelâ budur ki, Allâh Teâlâ beni halk eyledi, bu kadar ihsân etti, çünki, ﬂimdiden sonra beni gayra muhtâc etmez. Hemân bizde kusûr olmaya, diye i’tikâd eyleye.
Sâniyen budur ki, kalbinde Allâh Teâlâ’dan gayr› komaya, zâhir vücûdunda kalbe hâkim, kalbde Hak hâkim ola, ki, cümle vücûd Allâh Teâlâ’n›n kabzas›nda ve
tasarrufunda oldu¤una kemâl üzere ona keﬂf ve zâhir ola, tevhîd ve tarîkat sebebiyle. Hakîkat-i tevekkül iﬂte budur.
‹mdi, Allâh Teâlâ kuluna kifâyet etmek tevekkülüne göredir. Azda az, çokda
çok.
Ve ma’lûm olsun ki, sab›r cemî’-i enbiyân›n ve kibâr-› evliyân›n ﬂân›d›r ki,
onunla muttas›f olup, bu âlem-i mülke nazar etmezler. Belki bunda fakr u ihtiyâc› ve mezelleti ve Hak yolunda mücâhadeyi ihtiyâr edip kalbleriyle âlem-i melekûta -ki, âlem-i rûh ve âlem-i ma’nâd›r.- tâ rûh nedir, hakîkat üzere bilip ve
bulunca tamâm rûhu ve ona lâz›m ma’nâlar› keﬂf ü zevk edip, vâs›l oldukdan
sonra rûhlar›yla âlem-i ceberûta teveccüh edip ona tâlib olurlar ki, o esmâ-y›
Hak ve s›fât-› Hak âlemidir. Tamâm bu s›r hâs›l olup, Allâh Teâlâ’n›n esmâs› ve
s›fât› keﬂf olup, bu cümle kâinât›n hakîkatine vâs›l olur. Her zerre vücûdu nerden al›r; dahi bekâs› ne iledir ve nice olur, bildikten sonra s›rr ile zât-› Hakk’›n
vahdetin dahi cümleyi ihâtas›n ve ihdâs ve icâd etmesin görüp, eﬂyâdan bir
ﬂey’in aslâ bir ﬂeyde alâkas› yok. Hep tasarruf Hakk’›n; belki Hak’dan gayr› bir
vücûd dahi yok. Hemân vücûd ve hükm ve tasarruf cümle zâhir ve bât›n O’nunla kâimdir. O’nun için Ol Hayy u Kayyûm’dur, Ehad ve Samed’dir, lem yelid ve
lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad’dir.143
Yâ men lâ Rabbe gayruhu ve lâ ilâhe sevâhu vefaknâ fi’l-kavli ve’l-ameli limâ tühibbühüm ve terdahum lâ mevcûde illâ Hû
15. M. 1109/3. 8.1697
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doksan tarihinde Tâlib Efendi’den inhilâl eden Hüdâyî Âsitânesi meﬂîhatine ta’yîn olun(du).” bk.
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“Selâmi Ali Efendi, vaktiyle ad› Selâmiyye Çarﬂ›s› olan yerden geçerken selâmsiz, sabahs›z geçermiﬂ hep. Selâm, malum: Selâmün Aleyküm! Sabah da: Sabah ﬂerifleri hayrolsun! Hay›rlar fetholsun, ﬂerler def olsun! Siftah›n›z helal olsun! R›zk›n›z aç›k ve bereketli olsun. Haram uzak dursun,
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Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde
Üsküdar’da Aile Hayat› ve
Sosyal Yap›lanmada
Celvetiye Tarikat›n›n Rolü
Y R D . D O Ç . D R . N A C ‹

ﬁ A H ‹ N

Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

‹nsanl›k tarihi manevî liderlerin yo¤un çabalar› ile ayakta kalm›ﬂt›r denilse yeridir. Manevi liderler, insanl›k tarihine yön ve güç veren önemli direnç noktalar› ve dinamikleridir. Bütün bu manevi temellerin dinamikleri ise yine bu önderlerin yo¤un çabalar› neticesinde oluﬂmuﬂtur. ‹nsanl›¤› iyili¤e, güzelli¤e sevk
eden bu maneviyat erenleri yo¤unlukla toplumsal önemlerini muhafaza etmektedirler. Türk milletinin yaﬂam mücadelesinde bu maneviyat erenlerinin bu
ba¤lamda büyük katk›lar› bulunmaktad›r. Bunlardan biriside Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleridir.1
Yaﬂad›klar› dönemi ayd›nlatan bu müstesna insan sadece o dönemi de¤il, kendisinden sonra gelen dönemleri de etkisi alt›nda b›rakm›ﬂt›r. ‹lminden, feyzinden, irfan›ndan sonraki nesillerde nasibini alm›ﬂt›r. Dönemin Osmanl› sultan› I.
Ahmed’i etkileyen Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, bu ilim ve irfan›n› kendisinden sonrakilere nas›l aktarm›ﬂsa, kendisinden önceki dönemlerde büyük zatlar›n bilgi ve irfan›yla yo¤rulmuﬂ, ilmi ve manevi letâfeti bu zatlar›n manevi
bünyesinden istifade ederek yerine getirmekteydi. Bunlar aras›nda ﬁeyh Muhammed Üftade, Somuncu Baba Hazretleri, H›z›r Dede gibi maneviyât erenleri
bulunmaktad›r.
Anadolu co¤rafyas›n›n manevî önderleri ile bu vatan y›llar y›l› maneviyât çizgisinde yo¤rulmuﬂ ve Celvetiye olarak isimlendirilen bir çizginin devam› yolunu
açm›ﬂt›r. 1541 y›l›nda baﬂlayan yaﬂam çizgisinde Allah’a mensup anlam›nda
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olan Hüdâyî isimlendirmesini ﬂeyhi, ﬁeyh Muhammed Üftâde Hazretleri vermiﬂtir. E¤itimi içerisinde geçirdi¤i sürelerde muhakkak ki tahsil ve terbiye gördü¤ü hocalar›n›n büyük katk›s› bulunmaktayd›. Bunlardan Nas›rzâde Ramazan’›n dikkatini çekmiﬂ bulundu¤u gibi medrese ö¤renimi s›ras›nda edindi¤i terbiye ve e¤itim, dönemin sosyal yap›lanmas›nda ve aile birlikteli¤inde örnek
al›nmas› gereken bir davran›ﬂ biçimi olarak geliﬂmiﬂtir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, Nas›rzâde Ramazan’›n yan›nda geçirdi¤i dönem belki de kendisinden sonraki dönemde ufkunu açan bir geçiﬂ dönemi süreci olmuﬂtur denilebilir. Medrese tahsili neticesinde icra etti¤i ilmiye s›n›f›na ait görevler
onu olgunlaﬂt›rm›ﬂt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, Nas›rzade Muhammed
Hazretlerinin vefat› neticesinde Bursa kad›l›¤›na atanacakt›r.
Bu ba¤lamda Azîz Mahmud Hüdâyî Dergah›’n›n bir dönem Osmanl› taht› üzerindeki etkisi siyasi olaylarda Üsküdar’› ön plana ç›karm›ﬂt›r. Yeniçeri ayaklanmalar›nda devlet adamlar›n›n s›¤›nd›¤› bu dergah ayn› zamanda Anadolu’ya
gönderilen ordunun baﬂ›na geçen Sadrazamlar›n duas›n› almak için u¤rad›klar›
bir dergâh haline gelecektir.
Bu dergâh›n günlük hayatta oynad›¤› rol kadar siyasi kararlar› ve dengeleri belirleme gücüne sahip olmas› Üsküdar’›n siyâsi, sosyal ve kültürel önemini ortaya koyan göstergelerdir. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ﬂehir kimli¤inin oluﬂmas›nda önemli rollere sahip olmuﬂ mühim ﬂahsiyetlerdendir. Üsküdar bir dönem mekan olarak onunla ruhunu bulmuﬂ, onunla kimli¤ini tamamlam›ﬂt›r. Aile hayat›n›n bu yap›lanmas› üzerinde dururken, Celvetiye tarikat›n›n sosyal
kimlik üzerindeki etkilerini ortaya koyan belgeler yo¤unluktad›r.
Celvetiye2 tarikat›n›n kurucusu olan Azîz Mahmud Hüdâyî bu ba¤lamda Anadolu Sünnili¤inin önemli bir ismidir. Uygulamalar›, dönemi içerisinde geniﬂ
yank› bulmuﬂ ve isabetli kararlarla bu kararlar desteklenmiﬂ bulunulmaktad›r.
M. 1610 y›l›nda saraya gönderdi¤i ayr›nt›lar içeren bir raporda “alevi-k›z›lbaﬂ
köylerine cami yap›lmas› ve Sünnili¤in ö¤retilmesi ile ilgili yo¤un ve yayg›n çal›ﬂma yap›lmas›n› istedi¤i ve alevi-k›z›lbaﬂlar›n bu ba¤lamda ›slah edilebilece¤ini ifade etmesi son derece önemlidir. Bu raporun saraya ulaﬂmas›ndan sonra cami yap›m›n›n h›zland›¤› ve vak›f yoluyla ve gerekse de hay›rseverler yard›m›yla Alevi köylerine3 yönelik kültürel iﬂlevli faaliyetlerin artt›¤› görülmektedir.
Anadolu’da ‹ran kaynakl› jeopolitik tehdit merkezi dikkate al›nd›¤›nda ve dönemin nazik statüsü irdelendi¤inde bu karar›n ne kadar isabetli oldu¤u kendili¤inden anlaﬂ›lacakt›r.
Esas›nda Üsküdar yaﬂam›nda yer alan sosyal ailevi yap›lanmada bu görünüm
yabanc› gezginlerinde dikkatini çekmiﬂ bulunmaktad›r. “Üsküdar ﬂehrini böylesine dinî eserlerle doldurup bay›nd›r k›lan müslüman gelenekleri, do¤rusunu
söylemek gerekirse canl› ve uygarl›k yaﬂam› için gerekli bulunan ﬂeyleri de - hiç
de¤ilse bunlar oran›nda -düﬂünmekten geri kalmam›ﬂt›r.”4
Üsküdar’da sosyal yap›lanmada son derce önemli bir rol oynayan Celvetilik,
esas›nda Bayramiyye tarikat›n›n bir ﬂûbesidir. Arapça’da yerini, yurdunu, terk
etmek mânâs›na gelen Celvet kelimesi, tasavvuf ›st›lah› olarak, kulun, Allah s›168
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fatlar› ile halvetten ç›k›ﬂ› ve Allah’›n varl›¤›nda yok oluﬂu anlam›na gelmektedir. Celvetiyye, celvete mensup olanlara verilen isimdir. Bu bak›mdan itibarî
olan her ﬂeyi ç›karmak, tanr›yla bütünleﬂmek demektir. Halvet ile Celvet aras›nda anlam ve imlâ aç›s›ndan alt ve üstteki noktadan baﬂka bir fark yoktur. Celvet
ve halvet kelimeleri, baﬂlang›çta bir makam ve meﬂreb ifade ederken daha sonralar› iki ayr› tarikat›n ad› olmuﬂtur.
Bu ba¤lamda dikkat edildi¤inde Celvetiyye tarikat›n›n ilk kurucusu olarak de¤iﬂik isimler ileri sürülür. Bu de¤iﬂik rivâyetler de¤iﬂik yorumlarla de¤erlendirilmiﬂtir. Bursal› ‹smâil Hakk›5 n›n bu ba¤lamdaki bir ifadesi tarikat›n kuruluﬂ, geliﬂme ve olgunlaﬂma dönemlerini ifade etmektedir.
‹brahim Peçevî Tarihine göre, “Silsilenâme-i Celvetiyyân6” Azîz Mahmut Hüdâyî’nin dönemin sultan› 1. Ahmed’in bir rüyas›n› kerâmetle tâbir etmesini, sebep
olarak göstermektedir. ‹brahim Peçevî, Rumeli Kazaskeri Sunullah Efendi’nin
etkisi ile vezir Ferhat Paﬂa taraf›ndan Fatih Camii’ne vaiz tayin edildi¤ini kaydetmekte ve bu tayinin belki de bundan sonraki yükseliﬂinde esas unsur oldu¤unu ifade etmektedir7. Mahmud Hüdâyî, dönemin geleneklerine uyarak üç kere hacca gitmiﬂtir. Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan’dan olan
k›z› Ayﬂe Sultan ile evli oldu¤u ve insanlar› etkileyecek ﬂekilde tatl› dilli ve güzel söz söyleyen bir kiﬂili¤e sahip oldu¤u ifade edilmektedir.
Azîz Mahmud Hüdâyî devlet erkan›yla gâyet iyi geçinmeye özen göstermiﬂ, ﬂeyhi olan Üftade hazretleri onun için “evlad›m padiﬂahlar ard›nca yürüsün”, ﬂeklinde dua etmiﬂtir. Üsküdar’da ilim ve irﬂat faaliyetleri ile u¤raﬂ›rken Osmanl›
Sultan› I. Ahmed ile yolda karﬂ›laﬂ›r. Sultan ﬂeyhini görünce hemen at›ndan
inerek yerine ﬂeyhini oturtmuﬂtur. At›n dizginlerinden çekerek yürütmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bir müddet ilerledikten sonra Azîz Mahmud Hüdâyî attan inip padiﬂaha; “...Sultan›m bu devlet gelene¤ine yak›ﬂmaz. Siz sultans›n›z, ata siz bininiz.
Benim birkaç ad›m da olsa at ile gitmem, s›rf ﬂeyhimin duas› yerini bulsun diye
idi ﬂeklinde ifade etmiﬂtir. Türk devlet gelene¤i ve Türk Sosyal hayat›n›n ne kadar iç içe uyumlu davran›ﬂ biçimleri geliﬂtirdi¤i ve birlikteli¤i burada da aç›kça
göze çarpmaktad›r.
Çok geniﬂ halk tabakalar›na nüfuz edebilen Azîz Mahmud Hüdâyî sadece ‹stanbul’un Üsküdar’›n›n sosyal yaﬂant›s›n› de¤il, Anadolu ve balkanlar co¤rafyas›n›n çok geniﬂ kitlelerini de etkilemiﬂtir. Nasihatlar eden Azîz Mahmud Hüdâyî
Sultan Ahmed Camiinin aç›l›ﬂ›nda (1616) ilk hutbeyi okumuﬂ, böylece halk›n
sosyal ve kültürel yap›lanmas›na katk›da bulunmuﬂtur. Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretlerinin her ay›n ilk Pazartesi günü de burada halk› irﬂat faaliyetlerine devam etti¤i bilinmektedir.
Bilindi¤i gibi ﬂehirlerdeki yaﬂam›n ve sosyal hareketlili¤in ve ayn› zamanda ekonomik oluﬂumun ortaya ç›kabilmesi için, ﬂehir merkezindeki baz› temel yap›lar›n oluﬂmas› ve zamanla bu yap›lar etraf›nda bir yap›lanma kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar çok çeﬂitli sosyal, dini ve di¤er toplay›c› merkezli unsurlardan oluﬂabilmektedir8. Üsküdar’da bu tür yap›lanman›n ekonomik unsurlar›
bir yana b›rak›lacak olursa, sosyal ve daha çok dini anlamda bir birlikteli¤in yap›laﬂmada önemli bir etken oldu¤u görülecektir. Osmanl›-Türk ﬂehir gelene¤i169
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Yeni Camii ve pazar yeni

nin önemli bir örne¤ini oluﬂturan Üsküdar’da sosyal hayat ve aile yap›s› Azîz
Mahmud Hüdâyî döneminde çok iç içe geçmiﬂ mekanlarda sürdürülmekteydi.
Osmanl› klasik ﬂehir anlay›ﬂ›nda mahalleler aras›ndaki sokaklar›n oldukça dar
oldu¤u ve yabanc› gözlerden korumak maksad›yla, ç›kmaz sokaklarda dahil olmak üzere inﬂa edildi¤i bilinmektedir.
Üsküdar›n oluﬂturdu¤u kimlik yabanc› gözlemci ve gezginlerin dikkatinden de
kaçmam›ﬂt›r.
Gerard de Neval, Voyage en Orient( Do¤uya Seyahat) isimli eserde, karﬂ›laﬂt›¤›m›z, böylesine zarif ve nazik bir misafirperverli¤in bize verdi¤i zevk ve ﬂerefi
mübala¤a etmemeye büyük bir özen göstermeye çal›ﬂt›¤›m› belirtmek isterim.
Bugün art›k belirli bir kültür seviyesine ulaﬂm›ﬂ ayd›n Türklerin dini konularda, özellikle Müslüman olmayanlara karﬂ› olan düﬂünce ve hareketlerinde o eski sert ve müsamahas›z taassuplar›n› b›rakt›klar›na hükmetmek laz›md›r9 demektedir. Üsküdar, Avrupa taraf›nda yer alan ve sakinleri çeﬂitli ›rklardan olan
‹stanbul’dan daha fazla dini bütün Müslümanlar›n ﬂehri özelli¤ini dile getiren
Neval, Asyal› Üsküdar, eski örf ve adetleri hâlâ koruyor. Evleri, çeﬂmeleri ve camileri daha bir eski üslûptan demektedir. ‹stanbul taraf›nda görülen sa¤l›k tedbirlerini, temizleme çal›ﬂmalar›n›, yol yap›mlar›n› ve yaya kald›r›mlar›n›, atlar›n çekti¤i arabalarda yap›lan kad›nl› erkekli gezintiler gibi yenilikleri, Üsküdarl›lar genellikle bir tehlike olarak görmekte. Üsküdar, birde yaﬂl› Müslümanlar›n
s›¤›na¤›d›rlar demektedir. Üsküdar’›n bir kaç camii’nden ve selvili mezarl›klar›ndan baﬂka dikkati çeken bir ﬂeyi yok. Asl›nda köﬂkleri, çeﬂmeleri ve yüksek
minareleri olmasa, di¤er Türk ﬂehirlerinden ay›rt edilmeyecektir diyen Neval,
“Hu çeken” derviﬂlerin tekkesi büyük camiden biraz ileride tekkenin mimarisi170
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nin üslûbu evvelce gördü¤ümüz “zikreden” derviﬂlerin Beyo¤lu’ndaki tekkesinden daha eski demektedir. Ayinleri seyrettikten sonra deniz kenar›na geri dönmek için derviﬂler tekkesinden aﬂa¤›ya do¤ru inmeye baﬂlad›k. Bu s›rada yeni
do¤makta olan mehtap, solumuzdaki Karaca Ahmet mezarl›¤›n›n ulu selvilerini
ve Yukar› Üsküdar’›n(Gümüﬂ ﬁehir kendisine has renkleri ve yald›zl› süslemeleri içerisinde par›ldayan evlerini biraz daha belirgin hale getiriyordu. Tophane’de k›y›ya ç›kt›¤›m›zda yeniden karﬂ› yakaya bakt›m. Porsuk ve Selvi a¤açlar›
ile kalan Karaca Ahmet mezarl›¤›n›n ve onun gerisindeki mavimsi da¤lar›n ufka yans›yan siluetlerini görünce, Byron’un ﬂu sözlerini hat›rlad›m... “Ey Üsküdar! Senin beyaz evlerin binlerce mezar›n önünde bulunuyor.Ama onlar›n üzerinde daima yeﬂil kalan selvi a¤açlar› var. O büyük ve hüzünlü selvilerki kendi
yapraklar›n›n bezemeleri aras›na sonsuz bir matemin izini b›rakm›ﬂlar. T›pk›
karﬂ›l›k görmemiﬂ, bir aﬂk gibi..10.
Üsküdar’› koruyan büyük mazgall› hisarlardan bahsedilmektedir ki, bunlar Anadolu hisar›d›r11.
Üsküdar’daki sosyal hayat›n boyutlar›n› anlatan Neval, sosyalitenin ne tür ve
derecede uygulanabilirli¤i konusunda ﬂunlar› anlatmaktad›r. “Ço¤u yald›zl› boyalarla süslenmiﬂ, önüne öküz koﬂulmuﬂ her çeﬂit araba, Üsküdar’›n çeﬂitli
semtlerinin han›mlar›n› bu tatl› sulara taﬂ›yordu. Çeﬂmenin baﬂ›nda, kuﬂlar›n
c›v›ldaﬂmalar›n› and›ran yumuﬂak heceli Türk dili ile konuﬂan, gülüﬂen, birbirine tak›lan, yarenlik eden kad›nlardan ve çocuklardan baﬂkas› görülmüyordu..
Kad›nlar yüzlerini peçe alt›na saklam›ﬂlarsa da biz Frenklerin bak›ﬂlar›ndan pek
fazla kaçmaya çal›ﬂm›yorlar. Eﬂlerine pek sadakati olmayan erkekleri tahrik etmemek için kal›n peçeler tak›lmas›n› isteyen polis emirleri, kad›nlar›n bu gibi
ufak tefek kaçamaklara müsamaha ile bakmas›na mani olam›yor.
Üsküdar’la ilgili gözlemlerini kaleme alanlardan biriside Nicolas de Nicolay’d›r.
1551 tarihinde Fransa kral› II. Henri’nin elçisi Comte d’Aramont’u ikinci defa ‹stanbul’a ggetiren elçilik heyetinin içerisinde bulundu¤u gemide Osmanl› toplum yap›s› hakk›nda kapsaml› bilgiler ve resimleriyle ifadelere yer veren Nicolas de Nicolay’da vard›. Nicolas de Nicolay Fransaya döndükten bir müddet sonra gözlemlerin kaleme ald›¤› bu eserini basm›ﬂt›.
Yazar Üsküdar, Galata, Kad›köy, hakk›nda edindi¤i bilgileri kaleme alm›ﬂt›r.
Yazmakla kalmam›ﬂ bunlar› resimlemiﬂtir. XVII.yüzy›ldan itibaren seyahatnamelerinde Üsküdar’la ilgili izlenimlerde ﬂehrin karekteristik özellikleri ve daha
ayr›nt›l› bilgi yer almaktad›r. Robert Mantran. Arvieux ﬁövelyesi’ni an›lar›ndan
“ burada oldukça büyük ticaret yap›ld›¤›n›” ve yine gezgin Tournefort’tan “Buras› Avrupa’ya ticaret yapmaya giden Ermeni ve Acem kervanlar›n›n baﬂl›ca buluﬂma yerlerinden birisidir” notlar›n› aktar›rken12, Üsküdar’›n o yüzy›ldaki ticaret merkezi oldu¤u üzerine vurgu yapmaktad›r. Kendisi bir seyyah olmamas›na
ra¤men yazd›¤› kitaptaki anlat›m bir seyahatnameyi and›ran Kömürciyan’›n
XVII.yüzy›lda Üsküdar’daki yaﬂam› anlatan sat›rlar›na bakal›m: “Üsküdar’a ilerleyelim onun vaziyetini de görelim. Sahilde içinde köﬂklerle büyük bir konak
bulunan iﬂte ﬂu yer. Hanzâde Bahçesidir. Ötedeki Kaya Sultan’›n bahçesini bulundu¤u ‹skele Öküz Liman›d›r. Bunu yan›nda Öküz Liman› ad›n› taﬂ›yan sa171
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ray vard›r. Üsküdar’›n hisar› yoksa da o Bursa’dan hiç geri kalmaz. Bura halk›n›
birço¤u büyük ﬂehre (‹stanbul) gider gelir. Üsküdar’da civar sahiller ve etraf›ndaki köyler için Cuma günleri büyük pazar kurulur.”13 Bügün merkezde kurulan
pazar›n ne amaçla kuruldu¤unu yans›tmas› aç›s›ndan bu bilgi önemlidir.
Klasik Osmanl›-Türk aile yap›lanmas›n›n mahalle baz›nda yap›lanmas› esas›nda ›zgara türünde iken14, bazen ﬂehirlerin yerleﬂim mekanlar›n›n temel özelliklerinden dolay› bunun yap›lamad›¤› ve Üsküdar örne¤inde oldu¤u gibi pek çok
engebeli arazi üzerinde yap›lanman›n gerçekleﬂtirildi¤i görülecektir. Dini inan›ﬂ›n yaﬂama etkisinden dolay› özellikle müslüman mahallelerinde dini ﬂahsiyetlerle iç içe yaﬂamak arzusu ve iste¤i, halkla dini önderleri birleﬂtirmiﬂtir. Bunun canl› örneklerine sadece Üsküdar’da de¤il, mesela Eyüp’te de rastlamak
mümkündür. Burada da yaﬂayan yada ölmüﬂ dini ﬂahsiyetlerle halk bütünleﬂmiﬂ ve kendisini bunlara yak›n görmeyi arzulam›ﬂt›r.
Toplumsal yap›n›n en önemli mihenk taﬂ›n› oluﬂturan ailede geçen sosyal yap›lanman›n sa¤lam temeller üzerine inﬂa edilmesi hiç kuﬂkusuz o toplumun temel
özelliklerini ald›¤› sosyal, ekonomik, dini, kültürel v.b yap›lar›n mevcudiyeti ile
mümkündür.
Üsküdar aile yaﬂam›nda etkin olan Celvetiye tarikat› bu ba¤lamda Azîz Mahmud Hüdâyî dönemi Üsküdar›n› de¤il, dönemin ‹stanbul’unu pek çok ba¤lamda etkisi alt›nda b›rakm›ﬂ saray dahil, etkili ve nüfûzlu çevrelerde etkinli¤ini ortaya koymuﬂ bulunmaktad›r.
‹slam hukuk sisteminin etkili olarak uyguland›¤› günlük yaﬂam biçiminde mahkemelerdeki hukuksal davalarda ﬂer’i hukuk sisteminin kurallar›na uyuldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Her mezhep mensubunun kendi hukuki konular›nda mahkemede savunma haklar› bulundu¤u gibi, ﬂer’i konularda hüküm veren kad› mahkemelerinin yo¤unlukla tercih edilmesi sadece müslim ahali için de¤il, gayr-i
müslim ahali içinde çokça tercih edilen bir yoldu.
‹slam hukukunun belirli ﬂartlarda yerine getirilmesini ifade etti¤i çok evlilik konusunda Üsküdar sosyal aile yaﬂam›nda genellikle tek eﬂlili¤in tercih edildi¤i görülmektedir. Ailelerdeki çocuk say›lar›n›n ortalama olarak 5 çocuk s›n›r›nda oldu¤u görülmektedir. Ancak bunun istisnalar›n›n da oldu¤u say›n›n bazen 6, bazen de 7 gibi rakamlara ulaﬂt›¤› görülmektedir. Ölen kimselerin geride b›rakt›klar› ve miras taksimini içeren tereke defterlerine bak›ld›¤›nda bu durum aç›kça kendisini gösterecektir.
Her dönemde oldu¤u gibi bu dönemde de sosyal anlaﬂmazl›k konular›n›n çokça
yaﬂand›¤› görülmektedir. H›rs›zl›k, gasp, doland›r›c›l›k, adam öldürme, yaralama, yol kesme, adam al›koyma, ›rza geçme, k›z kaç›rma gibi sosyal nitelikteki
olaylar›n hiçbir zaman eksik olmad›¤› görülmektedir.
Yine bu dönemde Müslim ve gayr-i Müslim unsurlar›n bir arada yaﬂad›klar› ve
ayn› mekanlar› ortak kulland›klar› görülmektedir. Esas›nda Üsküdar’da di¤er
Anadolu kentlerinin pek ço¤unda oldu¤u gibi gayr-i Müslim unsurlar›n yaﬂad›klar› mekanlar birbirinden kat› çizgilerle ayr›lmam›ﬂ, yaﬂam birlikteli¤i ayn› mahalle s›n›rlar› içerisinde devam etmiﬂtir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin bence çok anlaml› olan ﬂu duas›yla sat›rlar›m› bitirmek istiyorum. “Ömründe bir kere türbemize gelip fatiha okuyanlar
k›yamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. ‹manlar›n› kurtarmad›kça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de
ölümleri denizde olmas›n.”

SONUÇ
Yerel tarihlerde ortaya ç›kan neticeler genel tarihe katk›lar› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde ayr›ca önem arz etmektedir. Ülkemizdeki bu anlamda ﬂehir tarihinin bilinmeyen bir k›sm›n› Üsküdar ba¤lam›nda ayd›nlatma düﬂüncesi ön planda olmuﬂtur.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ﬂehir kimli¤inin oluﬂmas›nda önemli rollere
sahip olmuﬂ mühim ﬂahsiyetlerdendir. Üsküdar bir dönem mekan olarak onunla ruhunu bulmuﬂ, onunla kimli¤ini tamamlam›ﬂt›r.
Dönemin Üsküdar’›n›n aile yaﬂam›n›n temel ve öz nitelikleri onunla kimli¤ini
geliﬂtirme imkan› bulmuﬂtur. Bu ba¤lamda Türk aile yap›lanmas› onun yaﬂad›¤› dönemde tüm etkinli¤ini devam ettiregelmiﬂtir. Aile hayat›n›n bu yap›lanmas› üzerinde hiç kuﬂku yok ki Celvetiye tarikat›n›n sosyal kimlik üzerindeki etkilerini ortaya koyan unsurlar yo¤unluktad›r. Aile yaﬂant›s› ile sosyal yap›lanman›n birleﬂmesinden Türk aile sisteminin özgün niteliklerine ulaﬂ›ld›¤› görülmektedir.
ﬁehir insan›n›n kendi milli kimli¤inin yap›lanmas›nda de¤er verdi¤i ﬂahsiyetlerin yaﬂam biçimi ve kendileri hakk›ndaki düﬂünceleri hep ön planda olagelmiﬂtir. Dua motifi insanlar›n en zay›f olduklar› yada kendilerini öyle hissettikleri
manevi bir özelliktir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin sevenleri için yapt›¤› dua çevresindeki halenin dolup taﬂmas›na vesile olmuﬂ ve bir anlamda da insan› insan
yapan temel de¤erlere vurgulama yoluyla göndermede bulunan mühim bir
anahtard›r. Bu duad›rki, dönemin insan›n›n sosyal ve dini yönüne iﬂaret etmekle onu kendi kimli¤i içerisinde yo¤urmuﬂtur. “Ömründe bir kere türbemize gelip fatiha okuyanlar k›yamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik
görmesinler. imanlar›n› kurtarmad›kça ölmesinler. öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve de ölümleri denizde olmas›n.”
bu yüzden türbesi dolar taﬂar. Türk kültür ve medeniyetinin korunmas›, gelecek
kuﬂaklara aktar›lmas› maksad›yla yerel tarihte yer alm›ﬂ sosyal unsurlar›n tespit
edilmesi, ﬂehir ﬂuurunun oluﬂmas›na hiç kuﬂku yok ki önemli ölçüde etki edecektir. Tarihi ça¤lardan beri önem arz eden ve bu ba¤lamda, sosyal, kültürel ve
ekonomik yap›lanmas›yla büyük bir birikime sahip olan Üsküdar’›n kent yap›s›n›n ortaya konulmas›ndaki öz niteliklerin yap›lanmas›n›n sa¤lanmas› önemlidir.
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D‹PNOTLAR
1 1541 y›l›nda Koçhisar’da do¤du. ‹stanbul’da Molla Nas›rzâde’den dersler ald›. Hocas›yla birlikte Edirne’ye gitti. Sultan Selim Medresesi’nde hocal›k yapt›. ﬁam ve M›s›r’› dolaﬂt›. Bursa’da müderrislik görevinde bulundu. ﬁeyh Üftade’ye intisap etti. Celvetiye tarikat›n› kurdu. Çeﬂitli yerlerde irﬂad görevini sürdürdü. ‹stanbul’da tekke açt›. Aruz ve hece vezniyle ﬂiirler yazd›. Dinî-tasavvufî ﬂiirin önemli temsilcilerinden biri say›ld›. 1628 y›l›nda vefat etti. Arapça ve Türkçe otuz kadar eseri vard›r. bk. Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî, Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam Ansiklopedisi, c. IV, Türkiye Diyanet Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s.338-340.
2 Azîz Mahmud Hüdâyî, 948/1552-1038/1628 tarihleri aras›nda yaﬂam›ﬂ bir Türk mutasavv›f›d›r.
‹yi bir medrese tahsili gördükten sonra Sûfiyye mesle¤ine sülûk ederek Bursal› M. Muhyiddin Üftâde’ye mürid olmuﬂ ve k›sa zamanda onun yan›nda hilâfet alarak irﬂâda mezun olmuﬂtu. ﬁeyhinin vefat›ndan sonra ‹stanbul’a gelerek irﬂâda baﬂlayan Hüdâyî, ilmi ve mânevî nüfûzu sayesinde
halk›n her kesiminden binlerce insan›n sempatisini kazanm›ﬂ, özellikle devlet adamlar› ve sultanlar›n hürmetine mazhar olmuﬂtur. Onun eserleri Celvetiyye tarikat›n›n teﬂekkülünü ve sistemleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Hüdâyî’nin Vak›ât, Tarîkat-nâme, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ve Câmiu’l-Fazâil gibi eserleri tarikat›n temel kaynaklar› aras›nda say›labilir.
3 ﬁu hususun aç›kça anlaﬂ›lmas› laz›m gelirki, Alevi köyleri Anadolu’da ‹slam öncesi Türk Kültürünün temel unsurlar›n› aç›kça ortaya koymakta ve yaﬂatmaktad›r. Bu ‹slam öncesi Türk kültü,
Anadolu’da tüm canl›l›¤›yla yaﬂamaktad›r.
4 Azîz Mahmud, a.g.e., s. 98.
5 Bursal› ‹smail Hakk›’n›n “Celvetiyye tarikat› ‹brahim Zâhid Gilânî (ö. 700/1300) devrinde hilâl;
Üftâde (ö. 988/1580) zaman›nda yar›m ay; Hüdâyî (ö. 1038/1628) asr›nda ise dolunay durumundad›r.” ﬂeklindeki ifadesi bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir.
6 Mahmud Hüdâyî, vahdet-i vücüdu, ﬂerîat hudutlar›n› taﬂmamak üzere kabul eden ve her hususta zahitlik yolunu tutan tam sünnî bir ﬂeyhtir. Hatta o, tasavvufta taﬂk›nl›k gösteren, serbest fikri
olan sofilere bile karﬂ›d›r. Celvetiye’de sülûk, esmâ iledir. Esmâ-i seb’a yani Allah’›n yedi ad›
“usûl-i esma” ad›n› al›r. Celvetîlikte bunlardan baﬂka beﬂ ad daha kabul edilmiﬂtir ki bunlara da
“furû-i esmâ” denilir. Celvetiyye Tarikat›, Bayramiyye’nin; Bayramiyye de Safeviyye ve Halvetiyye’nin bir kolu say›lmaktad›r. Celvetiyye, Hz. Ali kanal›yla gelen bir tarikat olmas› itibar›yla cehrî zikri esas olan, nefs tezkiyesine önem veren bir tarikatt›r. Harîrîzâde M. Kemâleddin, Tibyânu
vesâili’l-hakâik adl› eserinde Celvetiyye’nin esaslar›n›n tezkiye, tasfiye ve tecliye oldu¤unu belirtir. “Tezkiye” dünya sevgisini terkederek nefsi mâsivân›n ﬂerrinden korumak; “Tasfiye”, kalbi her
türlü kirden temizleyerek ilâhî iradenin aksedece¤i bir hâle getirmektir. “Tecliye” ise, zât-› ‹lâhî’nin yine kendisi için zuhûru demektir. Sâlikin, bu âlemi, Hakk’›n zuhûr mahalli olarak görmesidir. Her çeﬂit ibadet ve zikirden gaye, insan› gerçek kullu¤a erdirmek, kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesiyle kemâle ulaﬂt›rmakt›r. Celvetiyye tarikat›n›n temel esaslar›, yine Celvetîler’in kabul etti¤i usûle göre, “zikir” ile “manevî ve sürî mücâhede” sûretiyle gerçekleﬂebilir. K›saca “kelime-i tevhîd” zikri denilen tevhid zikri, bu tarikat›n farkl› bir özelli¤i olarak kabûl edilebilir. Celvetiyye’de
sülûkün dört mertebesi vard›r: Tabiat, nefs, rûh ve s›rr. Tabiat mertebesinde sâlik tabiat›n gere¤i
olan yeme, içme ve cinsî münâsebetten mücâhede yoluyla uzaklaﬂmaya çal›ﬂ›r. Zaruret ölçüsünde yer, içer ve belli bir süre evlenmez. Nefs mertebesinde nefsten kaynaklanan kötü huy ve s›fatlar›n› mücâhede yoluyla terketmeye çal›ﬂ›r. Nefsin kötü fiilleri iki türlüdür. Bir grubu kendi irâdesi ile iﬂledi¤i günahlar; di¤erleri iyice yerleﬂmiﬂ kötü huy ve al›ﬂkanl›klard›r. Bunlar›n her iki
grubun da ancak riyâzat ve mücâhede ile ›slah edilebilir. Nefs, belli ﬂekillerde ›slah edilip kontrol
alt›na al›n›nca rûh ve s›rr mertebelerine yol aç›lm›ﬂ olur. Ruh mertebesinde sâlik, nefsin kötü huylar›n›n tasallutundan kurtulup rûhu ile irtibata geçmiﬂ say›l›r. Ruhun bozuk taraf›, marifet-i ilâhiyyeden mahrûmiyyettir. Bu yüzden rûhun terbiyesi ancak marifet-i ilâhiyye ile olur. Rûh mertebesinde ilm-i ledün s›rlar› zâhir olmaya baﬂlad›¤›nda sâlike “keﬂf” vâki olmaya baﬂlar. Tabiat ve
nefs mertebelerinde keﬂf yoktur. Sâlik rûh mertebesinde mârifet ve ilâhî aﬂk› elde ettikten sonra,
s›rr mertebesine yükselir. Bu mertebenin gere¤i mâsivâdan ilgiyi kesmek, Hakk’tan baﬂkas›na gönül vermemektir. Bu makam, mahv fena ve tecellî nürlar›n›n zuhûr etti¤i vuslat makam›d›r. Bu
dört makam›n her biri, ayr› ayr› renklerle temsil edilmiﬂtir: Tabiatta renk “toprak” alâmeti olarak
siyaht›r. Nefs kan rengindedir ve bu “hevâ” alâmeti say›l›r. Rûhta renk sar›d›r ve “ateﬂ”in sembo177
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lüdür. S›rr renksizdir ve “su”yu temsil eder. Böylece anâs›r-› erbaa* tamamlanm›ﬂ olur. Bu dört
makam›n sonunda Celvetî sâliki hilâfete ehil hâle gelerek mürﬂidi taraf›ndan halife tayin edilir.
Celvetiyye’nin; Bursal› ‹smâil Hakk› taraf›ndan kurulmuﬂ olan Hakk›yye, Selâmi Ali Efendi’ye nisbet edilen Selâmiyye, Kütahyal› Ali Fenâi Efendi’nin temsil etti¤i Fenâiyye ve M. Hâﬂim Baba taraf›ndan kurulmuﬂ olan Hâﬂimiyye olmak üzere dört kolu vard›r. ‹stanbul’da tarikat ve tekke faaliyetlerinin serbest oldu¤u dönemlerde, hemen hemen otuza yak›n celveti tekkesi vard›. Celvetiyye tarikat›nda di¤er tarikatlardan farkl› olarak dizler üstüne kalk›l›p yar›-k›yam hâlinde icra
edilen bir zücir tarz› vard›r ki buna “n›sf-› k›yâm” ya da “h›z›r k›yâm›” denilir. Celvetî mensuplar›n›n giydi¤i Celvetî tac›n›n tepesinde onüç; dilim ve bu dilimleri birleﬂtiren bir dü¤me bulunur.
Tarikat›n merkez tekkesi, ‹stanbul-Üsküdar’da Azîz Mahmud Hüdâî’nin medfûn bulundu¤u âsitânedir. Tarikat, ‹stanbul ve Bursa’n›n d›ﬂ›nda Balkanlar’da da yay›lma istidad› göstermiﬂti. (Geniﬂ
bilgi için bkz., H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul 1982.
7 ‹brahim Peçevî, Peçevi Tarihi, c. II, s. 36.
8 Ahmet Tabako¤lu, Türk ‹ktisat Tarihi, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s. 151 vd.
9 Gerard de Neval, Voyage en Orient, Do¤uya Seyahat-(Ramazan Geceleri), (çev: Muharrem Taﬂç›o¤lu), Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1984, s. 82-86.
10 Neval, a.g.e., s. 86-94.
11 a.g.e., s. 236.
12 Robert Mantran, XVI.ve XVII. Yüzy›lda ‹stanbul’da Gündelik Hayat, (çev. M.A. K›l›çbay-E.Özcan), Ankara 1990, s. 20.
13 E.Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi, ‹stanbul 1988, s. 47.
14 Sevgi Aktüre, “17. Yüzy›l Baﬂ›ndan 19. Yüzy›l Ortas›na Kadarki Dönemde Anadolu Osmanl›
ﬁehrinde ﬁehirsel Yap›n›n De¤iﬂme Süreci”, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
Dergisi, c. I, Say›: 1, Ankara, 1975.; Sevgi Aktüre, 19. Yüzy›l Sonunda Anadolu Kenti Mekansal
Yap› Çözümlemesi, Ankara 1981.
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Tarih ‹çinde Mevlevîlik ve Celvetîlik
Y R D . D O Ç . D R . S E Z A ‹

K Ü Ç Ü K

Sakarya Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

“Allah’a ulaﬂan yollar (tarîkatlar) yarat›lm›ﬂlar›n say›s› kadard›r” düsturunu kabul eden mutasavv›flar, birbirlerinin meﬂrep ve zevkine sayg› ile bakm›ﬂ, sadece kendi aralar›nda de¤il, di¤er din ve mezhep mensuplar›na da sevgi ile yaklaﬂm›ﬂlard›r. Farkl›l›klar› Zât-› Bârî’nin de¤iﬂik s›fatlar›n›n tecellisi olarak kabul etmiﬂlerdir.1
Bu ba¤lamda;
Bilmek istersen e¤er meslek-i derviﬂân›
Sevenin bendesiyiz sevmeyenin sultân›, diyen sûfiler,
Ehl-i dil diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf de¤il
beytiyle de hedef birlikteliklerini veciz bir ﬂekilde ifade etmiﬂlerdir.
Bu manada Mevlevîlik ve Celvetîlik de gayeleri ve hedefleri ayn› olan tasavvuf
yollar› olarak karﬂ›m›za ç›karken, bu iki tarikat silsileleri vas›tas›yla Hz. Peygamber’e ulaﬂ›r ve tasavvufî terbiyede bu silsilelerin ayr› bir önemi vard›r.
672/1273 y›l›nda Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin vefat›n›n ard›ndan o¤lu Sultan
Veled (ö. 712/1312)’in sitemleﬂtirdi¤i ve Mevlânâ’n›n tasavvufî düﬂünce ve yaﬂant›s› çerçevesinde bir tasavvuf yolu olarak ortaya ç›kan Mevlevîlik; ﬂiir, mûsikî ve semâ gibi üç bediî unsuru bir araya getirerek oluﬂturdu¤u anlay›ﬂla, as›rlar boyu Osmanl› toplumunu yak›ndan etkileyen tarikatlar›n baﬂ›nda gelmiﬂtir.2
Bu tarikat›n tekkeleri olan ve birer mûsikî konservatuar› ve sanat mektebi gibi
faaliyet gösteren mevlevîhaneler de, Osmanl› topraklar›ndaki yerleﬂim merkezlerinde, ayn› zamanda Osmanl› kültür, sanat ve edebiyat›n›n temsilcili¤ini yapm›ﬂt›r.3
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Sema eden mevleviler

Mevlevîli¤in bu özellikleriyle birlikte, Mevlevîlerin zarafet, nezaket ve hoﬂgörü
gibi vas›flar› di¤er tarikat mensuplar›yla yak›nlaﬂmalar›na vesile olmuﬂ ve tarih
boyunca birçok tarikat mensubu kendi tarikat kisvesiyle birlikte Mevlevî neﬂvesini de üzerinde taﬂ›maktan çekinmemiﬂtir.4
Bu tarikatlardan biri de Celvetîliktir. Ortak silsileden neﬂet etti¤i kabul edilen
Mevlevîlerle Celvetîler aras›nda tarih içerisinde yak›nlaﬂmalar olmuﬂ, Celvetîli¤in kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) ile ‹stanbul Galata Mevlevîhanesi ﬁeyhi ‹smâil Rusûhî Ankaravî (ö. 1041/16431), tarihte “Kad›zâdeliler Hareketi” veya “Kad›zâde-Sivâsî Kavgas›” olarak bilinen tekke-medrese mücadelesinde Kad›zâdelilere karﬂ› beraber hareket etmiﬂlerdir. Ayr›ca Celvetîler içerisinden Sar› Abdullah Efendi ve ‹smâil Hakk› Bursevî gibi sûfîler Mevlevîlerin
baﬂucu kitab› Mesnevî’yi ﬂerh etmiﬂler ve her iki tarikat mensuplar› mûsikî ortak paydas›nda buluﬂmuﬂlard›r.
Mevlevîlerle Celvetîleri yaklaﬂt›ran en önemli ba¤, Mevleviyye ile Celvetiyye’nin içinden neﬂret etti¤i kabul edilen Halvetiyye silsilesi birlikteli¤idir.
Azîz Mahmud Hüdâyî dönemi Mevlevî ﬂeyhlerinden Galata Mevlevîhanesi postniﬂini ‹smâil Ankaravî, Risâle-i Usûl-i Tarîkat-› Mevlânâ isimli eserinde; “Ey
ârif-i ﬂerî’at ve ey tâlib-i hakîkat! Âgâh olun ki, Hz. Mevlânâ efendimizin tarîkleri silsile ile Hz. Ali efendimize eriﬂir. Haliyâ sâlikleri içre Halvetî nam›yla zikrolunur tarîktir...” diyerek, Mevlevîli¤in Halvetî silsilesinden bir tarikat oldu¤unu belirtmektedir.5
Yine Galata Mevlevîhanesi postniﬂinlerinden ﬁeyh Galib (ö. 1214/1799) de esSuhbeti’s-sâfiye isimli eserinde; “Tarîkimizdeki erkân›n ço¤u, Seyyid-i S›rdan
Muhakk›k Tirmizî’den gelir. Onlarda Kübreviyye ve Hemedâniyye’den alm›ﬂt›r.
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Sultan Veled, ﬁems’le babas›ndan her ikisinden birden ve ayr› ayr› feyz alarak
bunlara tevarüs ettirmiﬂtir.” der. H›rka giydirmeyi anlat›rken de; “Horasan erleri ve Hacegân diye tan›nan Kübreviyye ile Hemedâniyye, h›rka silsilesini bir
baﬂka yoldan alm›ﬂt›r ki, Kümeyl ‹bn-i Ziyâd’a var›r ve onun vas›tas›yla Hz.
Ali’ye ulaﬂ›r” kayd›n› ekler.6
Tasavvuf tarihinde tarikat gelene¤i malum oldu¤u üzere iki silsile kabul eder.
Bunlardan biri Hz. Ali’ye di¤eri ise Hz. Ebu Bekir’e nisbet edilir ve bu iki sahabeden Hz. Peygamber’e ulaﬂ›r.7
Mevlevîlerle Halvetîler’in ortak silsilesi Cüneyd Ba¤dadî tarîki ile Hz. Ali’ye ulaﬂan silsiledir. Bu silsilede iki tarikat Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî (ö. 563/1167)’de
birleﬂir. Buradan Necmeddin Kübrâ (ö. 618/1221), Sul’tânü’l-Ulemâ Bahâuddin
Veled (ö.629/1231), Burhaneddin Muhakk›k Tirmizî (ö. 642/1244) ve Mevlânâ
Celâleddin Rûmî ile Mevlevîlik silsilesi oluﬂur.
Bu silsilelerden Mevlevîlerin ve Halvetîlerin ortak silsilesi olan ve Hz. Ali’ye
ulaﬂan silsile;
Hz. Peygamber ( Hz. Ali (ö. 48/668) ( Hasan-› Basrî (ö. 110/728) ( Habîb-i Acemî
(ö. 130/747 ) ( Davud-› Tâî (ö. 1165/781) ( Marûf-› Kerhî (ö. 200/816 ) ( Seriyy-i
Sakatî (ö. 257/870) ( Cüneyd-i Ba¤dadî (ö. 297/909) ( Ebû Bekir ﬁiblî (ö. 334/945)
( Muhammed Zeccâc (ö. 487/1094) ( Ahmed Gazalî (ö. 520/1126) ( Sultânu’l-Ulemâ’n›n babas› Ahmed Hatibî (ö. 528/1133) ( Mevlânâ’n›n babas› Sultânu’l-Ulemâ Bahâuddin Veled (ö.629/1231) ( Seyyid Burhaneddin Muhakk›k Tirmizî (ö.
642/1244) ( Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö. 672/1273) ﬂeklindedir ki, Mevlevîler
için önemli bir kaynak olan Eflâkî, Mevlevî silsilesini de bu ﬂekilde nakletmektedir.8
Yine Risâle-i Sipahsâlâr müellifi, Mevlânâ’n›n kendi babas›ndan, onun da yine
kendi babas› Ahmed Hatibî’den feyz ald›¤›n›, Ahmed Hatibî’nin ise Ahmed Gazalî’nin halifesi oldu¤unu söyler.9
Mevlevîler aras›nda Sultanu’l-Ulema Bahauddin Veled’i Necmeddin Kübrâ’n›n
halifesi sayanlar ise bu silsileyi;
Cüneyd-i Ba¤dadî ( Ebû Ali Ruzbarî (ö. 322/933)( Ebû Ali Katib ( Ebû Osman
Ma¤ribî (ö. 373/983)( Ebû Kas›m Cürcanî (ö. 469/1076) ( Ebû Bekir Nessâc (ö.
487/1094) ( Ahmed Gazalî (ö. 520/1126) ( Ebu’n-Necîb es-Suhreverdî ( Ammar
Yasir (ö. 582/1186) ( Necmeddin Kübrâ ( Sultânu’l-Ulemâ Bahâuddin Veled (
Mevlânâ Celaladdin Rûmî ﬂeklinde aktar›rlar.10
Bu silsile Halvetî silsilesi say›labilir. Çünkü Ebheriyye tarikatinin pîri Kutbuddin Ebherî (ö. 627/1228-1229), Ebu’n-Necîb es-Sühreverdi’nin halifesidir ve
Rukneddin vas›tas›yla ﬁihabeddin Tebrizî’yi (ö. 702/1302) ve onun halifesi Cemaleddin Tebrizî vas›tas›yla “‹mamü’l-Halvetîyye” diye an›lan ‹brahim Zâhid-i
Geylânî’yi (ö. 690/1291) yetiﬂtirmiﬂtir. ‹brahim Zâhid-i Geylânî, Halvetîyye ile
Kalenderiyye’yi birleﬂtirip “Safeviyye” yahud “Erdebiliyye” tarikat›n› kurmuﬂ
olan Seyyid ‹shak Safiyuddin el-Erdebilî’nin (ö. 735/1334) ﬂeyhidir. Sonradan
bu tarikat o¤lu Musa Sadreddin Erdebilî (ö. 794/1391), onun o¤lu Hâce Alaeddin Ali Erdebilî (ö. 832/1429) ve baz› rivâyetlere göre onun o¤lu ‹brahim vas›ta181
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s›yla Hamîduddin Aksarayî’ye (ö. 815/1412), buradan da Bayramiyye’nin kurucusu Hac› Bayram Veli’ye (ö. 833/1429) ulaﬂm›ﬂt›r. Bayramiyye, sonradan ﬁemsiyye ve Melâmiyye kollar›na ayr›lm›ﬂt›r.11
Abdülbaki Gölp›narl›; “Bayramî Melâmileri, Mevlevî silsilesinin böylece Halvetîyye silsilesiyle birleﬂmesinden pek memnun olmuﬂlar ve Mevlevîleri adeta benimsemiﬂlerdir. ‹smâil Ankaravî de Mevlevîli¤i Halvetîyye’den sayar ki bu fikri
gütmesindeki en mühim âmil kendisinin de Mevlevîlikten önce Bayramî ﬂeyhi
oluﬂudur.” der.12
Bir Celvetî ﬂeyhi olan ‹smâil Hakk› Bursevî (ö.1137/1725) Celvetîyye’nin ilk defa yukar›da silsilede de ismi geçen ‹brahim Zâhid-i Geylanî’den (ö.690/1291) zuhur etti¤ini söylemektedir. Ancak bilindi¤i üzere Celvetîyye, tarikat olarak Azîz
Mahmud Hüdâyî döneminde teﬂekkül etmiﬂtir.13 Esas itibariyle Halvetîyye’nin
bir kolu olan Celvetîyye’nin silsilesi, ‹brahim Zâhid-i Geylânî’de ayn› tarikat›n
kollar›ndan Zâhidiyye, Safiyüddin-i Erdebilî’de (ö. 735/1334) Safeviyye, Hac›
Bayram-› Velî’de (ö. 833/1429-30) Bayramiyye ile birleﬂmektedir. Tarikat›n kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ﬂeyhi Üftâde (ö. 988/1580)’nin Sümbül Sinan’a, kendisinin de Nureddinzâde ve Kerîmüddin Halvetî gibi Halvetî ricâline
mensup olmalar›, Celvetîyyye’nin Halvetîyye ile ilgisini ortayla koymaktad›r.
Nitekim Hüdâyî de; “ Bizim tarîkimiz hem Halvetî hem Celvetîdir” diyerek tarikat›n›n Halvetîyye ile iç içe oldu¤unu iﬂaret eder.14
Öte yandan Celvetîyye’nin Bayramiyye ile do¤rudan ilgisi vard›r. Celvetî ﬂeyhlerinden Yakub Afvî (ö. 1149/1736) Celvetîyye’nin Bayramiyye’den do¤du¤unu
söyler. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin tarîkat silsilesi Ûftâde, H›z›r Dede (ö.
918/1512), Akb›y›k Sultan (ö. 860/1456) vas›tas›yla Hac› Bayram-› Velî’ye ulaﬂt›¤›ndan, Celvetîyye Bayramiyye’nin bir ﬂubesi say›l›r.15
Yukar›dan beri izaha gayret edildi¤i üzere, Halvetîli¤in kurucusu Ömer Halvetî,
‹brahim Zâhid-i Geylânî’nin halifesi olarak Harezm’de irﬂat faaliyetinde bulunan amcas› Ahi Muhammed Halvetî’ye (ö.780/1378-1379) intisab etmiﬂ, onun
ölümünden sonra irﬂat makam›na geçmiﬂtir. Ömer Halvetî’nin tarikat silsilesi
Ahi Muhammed vas›tas›yla ‹brahim Zâhid-i Geylânî’ye nisbet edilen Zâhidiyye
silsilesinde birleﬂir. Silsile ‹brahim Zâhid-i Geylânî’nin halifesi Sadreddin Erdebilî’de Safeviyye, Ömer Halvetî’de Halvetîyye tarikat›na dönüﬂmüﬂtür. Safeviyye’den Bayramiyye, Bayramiyye’den Celvetîyye tarikat› do¤muﬂtur.16
Mevlevîlerle Celvetîler aras›ndaki ba¤lant›ya Azîz Mamud Hüdâyî’nin ﬂeyhi Ûftâde ile baﬂlatmak gerekmektedir. Kaynaklar Ûftâde’nin vaaz ve irﬂat faaliyetlerinde Mesnevî’yi yan›ndan ay›rmad›¤›n› nakletmektedir. Ûftâde’nin Mesnevî ile
alakadar olmas›, tedris ve vaazla iﬂti¤al etti¤i günlerde, bir gece rüyas›nda Mevlânâ’y› görmesi Mevlânâ’n›n ona rüyada; “Bizim Mesnevî’mizden de bahsediniz.” sözüne karﬂ›, lisân-› Farisî ile iﬂtigalleri olmad›¤›n› arz edince, “Siz baﬂlay›n›z, o lisan size münkeﬂif olur” demesiyle baﬂlam›ﬂt›r. Ûftâde, böylece vaaz ve
derslerinde Mesnevî’den beyitler okuyarak, tasavvuf üzere derin yorumlar ortaya koymuﬂtur.
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Ûftâde’nin Mevlânâ’n›n Mesnevî’sini yan›ndan ay›rmad›¤›n› gösteren ﬂu olay da
dikkat çekicidir. Zaman›n âlimlerinden biri Ûftâde’nin yan›nda onu imtihan etmek ve küçük düﬂürmek maksad›yla hakâik-› Sülemî’den bahs aç›nca Ûftâde;
“Biz onun ehli de¤iliz. Lakin niyetinizi Mesnevî-i ﬁerif’ten tefe’ül edelim” der ve
Mesnevî’yi açt›klar›nda;
“Tarikat yolunun yolcusu budur ki, onun yolunda ﬂerîat hükümleri söz sahibidir.” beyti karﬂ›lar›na ç›km›ﬂ ve âlim özür dileyerek Ûftâde’ye bende olmuﬂtur. 17
Yukar›da izah etmeye çal›ﬂt›¤›m›z ﬂekilde, Mevlevîlerle Celvetîler tarihin ak›ﬂ›
içerisinde ortak tarikat silsilesine sahip olduklar› gibi, XVII. as›rda tasavvuf erbab›n› s›k›nt›ya sokan Kad›zâdeliler hareketine karﬂ› da ortak tav›r sergileﬂmiﬂlerdir.
Kad›zâdeliler hareketi, Birgivî Mehmed Efendi (ö. 981/1573)’nin, XVI. as›rda sûfîlerin semâ ve devran›na ﬂiddetle karﬂ› ç›kmas› ile tohumlar› at›lan ve XVII.
yüzy›lda vaiz Kad›zâde Mehmed Efendi (ö. 1045/1635)’nin körüklemesiyle tarihe tekke-medrese kavgas› veya Kad›zâdeliler hareketi olarak geçen bir olayd›r.18
Bu hareket mensuplar› zaman›n yöneticilerini de etkileyip yanlar›na alarak tekkelerde icra edilen zikir, semâ ve devran gibi sûfî uygulamalar›n›n ﬂerî’ata mugayir bidatler oldu¤unu, bu hususlar›n yasaklan›p icra edenlerin cezaland›r›lmas› gerekti¤ini talep etmiﬂler ve taleplerinde de bir müddet baﬂar›l› olmuﬂlard›r. Kad›zâdeliler hareketi, Kad›zâde Mehmed Efendi’nin vefat›ndan sonra Üstüvânî Mehmed Efendi (ö. 1071/1661) ve daha sonra Vanî Mehmed Efendi önderli¤inde di¤er Kad›zâdelilerce XVII. yüzy›l boyunca devam etmiﬂtir.19
Kad›zâdeliler hareketi neticesinde; zikir, semâ ve devran yasaklanm›ﬂ, bu süreçte birçok mutasavv›f sürgüne gönderilmiﬂ, baﬂta Mevlevî tekkeleri olmak üzere
tekkeler zaman zaman tahrip edilmiﬂ20 ve kapat›lm›ﬂt›r. Sürgüne gönderilenler
aras›nda ‹smâil Ankaravî21, Niyazi M›srî, Konya Mevlânâ Dergâh› ﬁeyhi Ebû Bekir Çelebi ve 1096/1685 senesinde padiﬂah›n huzurunda yapt›¤› vaaz esnas›nda
Kad›zâdeliler hareketini eleﬂtiren Celvetî ﬂeyhi Atpazarî Osman Fazl› (ö.
1102/1691) da bulunmaktad›r. Sefîne-i Mevlevîyye müellifi Mustafa Sak›b Dede; semân›n 1077/1667 senesinde yasak ediliﬂi üzerine bir haftada yaklaﬂ›k bin
Mevlevî’nin öldürüldü¤ünü nakleder.22
Bu hareketin karﬂ›s›nda tarikat erbab› içinden Halvetî ﬂeyhi Abdülmecid Sivâsî
(ö. 1049/1639)23 baﬂta olmak üzere Azîz Mahmud Hüdâyî ve Galata Mevlevîhanesi postniﬂini ‹smâil Ankaravî yer alm›ﬂt›r. Biz burada konunun tarihi detaylar›na girmeden Mevlevîlerle Celvetîlerin bu harekete karﬂ› ortak tav›rlar›n› aktarmaya çal›ﬂaca¤›z.
Azîz Mahmud Hüdâyî, Kad›zâdeler hareketine karﬂ› tavr›n› ortaya koymak için
Keﬂfu’l-k›nâ an Vechi’s-Semâ24 isimli bir Arapça bir risâle kaleme alm›ﬂt›r.25
Mevlevîlerden de Galata Mevlevîhanesi postniﬂini ‹smâil Ankaravî, Kad›zâdeliler hareketine karﬂ› tepkisini belirtmek için semây› savunur mahiyette Huccetü’s-Semâ26 isimli bir risâle yazm›ﬂt›r.
Her iki müellifin de hedefi Kad›zâdelilerin mûsikî ve semây› bidat say›p yasaklanmas› talebinin ﬂerî’at aç›s›ndan yersiz oldu¤unu vurgulamak ve mûsikî ve semân›n ‹slam kültürü içinde var olan delillerini ortaya koymakt›r. Ankaravî risa183
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lesinde semây› mutlak manada savunurken, Azîz Mahmud Hüdâyî semân›n
reddinin mümkün olamayaca¤›n› aklî ve naklî delillerle aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Hüdâyî, telif etti¤i risâlenin hemen baﬂ›nda; “Bilesin ki semâ gerçek âﬂ›klarda
zâhir olan ilahî bir s›rd›r. Bizzat zevkine varandan baﬂkas›, semây› gerçek anlamda tan›y›p bilemez. Semâ, yâ taklidî olur ya da tahkikî. Taklîdî semâ ehl-i
hâl ve vecd ashab›na dahil olmak için onlara benzemek maksad›yla yap›lan semâd›r. Çünkü “Kim bir kavme benzerse onlardan say›l›r” buyurulmuﬂtur. Tahkîkî semâ da iki k›s›md›r. Biri tabiî, di¤eri ruhânî olan semâ. Tabiî olan semâ,
güzel sesler ve latîf na¤meler sayesinde hâs›l olur. ‹lâhî ve ruhânî olan semâ ise
ancak maneviyattan kaynaklan›r. Bu semâ ricâl-i sûfiyye büyüklerinin ve tahkîk
ehli olanlar›n semây› olup bunlara semâ-› mutlak ehli de denilir. Çünkü bunlar,
na¤melerle mukayyet olan semâ’a kâil de¤ildirler. Zira onlara yüce himmetleri
ve yüksek manevî rütbeleri yüzünden na¤me tesir etmez. Na¤melerle has›l olan
tabiî semâ ile maneviyattan has›l olan semâ aras›ndaki fark, birincisinin lahn ve
na¤melerin tesiri ile vücuda gelmesi, ikincisinin ise kuvvetli bir vâridat neticesinde zuhura gelmesidir. Tabii semâ sahibinin hareketi fele¤in hareketi gibi dairevîdir. Vâridât-› ilâhiyye sahibinin semây› ise onun yere yatmas›d›r.” der ve
semân›n delilerini âyet, hadis, sahabe uygulamalar› ve sûfîlerin söz ve davran›ﬂlar›ndan örneklerle izah etmeye çal›ﬂ›r.27
Risalenin sonundaki cümleler ise ehl-i tasavvufu baﬂkalar›n›n sözlerine ald›rmadan yollar›na teﬂvik mahiyetindedir: “Ehl-i hâl için yol, böylelerinin (yani ithamda bulunanlar›n) sözlerine kulak vermemektir. Zahirin zahirinde kalan ehli k›ﬂr›n, inkârdaki ifrat›na kulak verme! Zira onlar›n ne sa¤lam bir zevkleri vard›r, ne de habîs ile temizi tefrîk kabiliyetleri. Onlar yola adab›yla sulûk etmemiﬂler, evlere kap›s›ndan girmemiﬂlerdir. Samimi bir derviﬂe laz›m olan salihlerin yoluna devamla peygamberin sünnetine uymak, Hak kap›s›nda sabit-kadem
olmakt›r.”28
Ayn› konuda Kad›zâde Mehmet Efendinin tarikat erbab› için “düdük çalanlar”,
“tahta tepenler”29 ﬂeklinde a¤›r ifadeleri üzerine Mevlevîler de harekete geçmiﬂler ve Ankaravî’den semâ ve raksa karﬂ› olanlar› susturmas› için bir risâle yazmas›n› talep etmiﬂlerdir. Ankaravî de; Ahmed b. Muhammed b. Muhammed etTusî (ö. 520/1126)’nin Bevâriku’l-‹lma’ fî tekfîri men Yuharramu’s-Semâ’ isimli
risalesini temel alarak risâlesini telîf etmiﬂtir.
Ankaravî, bir Mevlevî olmas› ve semâ’n›n Mevlevî tarikat›n›n ayr›lmaz bir rüknünü teﬂkil etmesi sebebiyle, Azîz Mahmud Hüdâyî’den farkl› olarak yukar›da
belirtti¤imiz gibi mutlak manada semây› savunmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Risalesine; “Ey
Azîz Kardeﬂim! ﬁunu bil ki, öfkeli bir gözle kin dolu bak›ﬂlarla bakmay›p insafl› bir bak›ﬂ ve r›za ile yaklaﬂ›rsan, âﬂ›klar›n ve fukaran›n devran›n›n, raks ve semâ adetlerinin haram olmad›¤›n› göreceksin. Raks haramd›r deyip de onu yapan› fas›k kabul edenler hakikatte verdikleri bu hükmün kendilerine döndü¤ünü
bilmelidirler. ﬁimdi ben bu kanaatin bat›ll›¤›n›n ispat›nda çok büyük fayda mülahaza etti¤im gibi bu takdire ﬂayan hakikatin ortaya ç›kmas›nda nice aç›k deliller ve kesin senetler takdim eyledim” diyerek baﬂlar ve risalesini üç bölüme ay›r›r. Birinci bölümde; raks ve devran›n haram olmad›¤›n› deliller getirerek isbat
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etmeye çal›ﬂ›r. ‹kinci bölümde semâ konusunu ele alarak semân›n meﬂruiyetini
anlat›r. Üçüncü bölümde ise; def çalman›n mübah oldu¤u görüﬂünü iﬂler.30
‹smâil Ankaravî bu risalesini tarikat erbab›na takdim etmiﬂ ve bu gayreti sebebiyle Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan da takdir ve tebcîl edilmiﬂtir.31
Bu durumda gösteriyor ki, Mevlevîlerle Celvetîler bu süreç içerisinde karﬂ›l›kl›
dayan›ﬂma içerisinde olmuﬂlar ve Kad›zâdelerin hücumlar›na kalemleriyle de
karﬂ› koymaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Mevlevîlerle Celvetîleri bir araya getiren bu dayan›ﬂma iki tarikat›n yak›nlaﬂmas›na vesile olmuﬂtur. Daha sonraki dönemlerde Celvetîlerden Sar› Abdullah
Efendi ve ‹smâil Hakk› Bursevî’nin Mesnevî’yi ﬂerh etmeleri de iki tarikat aras›ndaki yak›nlaﬂman›n de¤iﬂik bir tezahürü olarak kabul edilebilir.
Azîz Mahmud Hüdâyî hayatta iken kendisine intisab eden Sar› Abdullah Efendi (ö. 1071/1661), Celvetî olmakla birlikte Hüdâyî’nin vefat›ndan sonra BayramîMelâmî ﬂeyhlerinden ‹dris Muhtefî ve Hac› Beﬂir A¤a’ya intisab› sebebiyle Melamî olarak da kabul edilir. Nasîhatü’l-Mülûk adl› eserinde kendisinin; aslen
Bayramî, tarîkatçe Celvetî, terbiyece Mevlevî oldu¤unu kaydetmektedir.32 Mesnevî’nin birinci cildini Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ismiyle beﬂ cilt olarak ﬂerh
etmesi sebebiyle “ﬁârih-i Mesnevî” diye ﬂöhret bulmuﬂtur.33 Sar› Abdullah Efendi bir Celvetî olarak Mesnevî’yi ﬂerh etmekle kalmam›ﬂ dönemin Edirne Mevlevî ﬂeyhi Neﬂâtî Ahmed Dede (ö. 1083/1672)34 ve Ankaravî’nin müridlerinden
“Cevrî” mahlas›yla meﬂhur Cevrî ‹brahim Çelebi (ö. 1057/1647)’nin yetiﬂmesine
de katk›da bulunmuﬂtur.35
Azîz Mahmud Hüdâyî’den sonra Celvetîli¤in en önemli simâlar›ndan biri olan
‹smâil Hakk› Bursevî, baﬂta Rûhu’l-Beyân tefsiri olmak üzere, telif etti¤i yüzden
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fazla eserle Osmanl› tasavvufu içerisinde ayr›cal›kl› bir yere sahip sûfî müelliflerden biridir.36 Bursevî’nin hayat› ve eserleri dikkatle incelendi¤inde37 ﬂeyhi
Osman Fazl›’n›n yan› s›ra baﬂta ‹bn-i Arabî, Sadreddin Konevî, Ûftâde ve Azîz
Mahmud Hüdâyî olmak üzere, Mevlânâ’n›n onun üzerinde ayr›ca etkisinin oldu¤u görülmektedir.38
Bursevî’nin eserlerinde dikkat çeken en önemli noktalardan biri, hiç ﬂüphesiz
Mevlânâ’n›n ve Mesnevî’den nakillerde bulunmas›d›r. Bursevî, Mesnevî’nin ilk
738 beytini de Rûhu’l-Mesnevî ad›yla ayr›ca Türkçe olarak ﬂerh etmiﬂtir.39
Mevlânâ ve Bursevî’nin yaﬂad›¤› dönemler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda aralar›nda
dört buçuk as›rl›k tarihi bir fas›la olsa da, Bursevî’nin eserlerinde Mesnevî’den
s›k s›k al›nt›lar yapmas› ve Mesnevî’yi de ﬂerh etme iste¤i, bir Celvetî olarak ‹smâil Hakk› Bursevî’nin Mevlânâ’ya karﬂ› ilgisinin önemli bir iﬂaretidir. Bursevî’nin Mevlânâ’ya ve eserlerine karﬂ› alakas› genç yaﬂlar›nda baﬂlam›ﬂ, müridli¤i y›llar›nda tekkede zahiri ilimlerle ilgili dersler al›rken, tekke d›ﬂ›ndan da
Farsça ö¤renmiﬂ ve Mevlânâ’n›n Mesnevî ve Fîhi mâ Fîh’ini mütalaa etmiﬂtir.
1102/1691 ve 1132/1720 y›llar›nda iki defa da çeﬂitli vesilelerle yapt›¤› yolculuklar› esnas›nda Konya’ya u¤rayarak Mevlânâ’n›n kabrini ziyaret etmiﬂtir.40
Bursevî, Mesnevî’yi Allah’›n Mevlânâ’ya bir lütfu ve Mevlânâ’y› söyletmesi (intak) olarak kabul eder ve ilham oldu¤u için itiraz edilmemesi gerekti¤i kanaatini belirtir.41 Mesnevî’ye karﬂ› olan sayg›s›, Bursevî’nin bu eseri ﬂerh etmesine
önemli bir neden kabul edilebilir. Bir di¤er nedeni de, kendi ifadesiyle ismini
vermedi¤i bir dostunun ›srarl› Mesnevî’yi ﬂerh etme talebi ve Mesnevî’nin birinci cildinden yapt›¤› tefe’ül ve gördü¤ü bir rüyad›r.42
Mesnevî’yi ﬂerh etmeye baﬂlayan Bursevî, ilk otuz beytini ﬂerh ettikten sonra,
gerek meﬂguliyeti gerekse baz› hallere dûçar olmas› sebebiyle bir ara ﬂerhe son
vermeyi düﬂünürse de, yine gördü¤ü bir rüya üzerine ﬂerhe devam etmiﬂtir.43 ‹lham ve istihareye tabi olarak ﬂerh etti¤ini belirtti¤i bu çal›ﬂmas›n›, 738. beytin
ﬂerhiyle birlikte yine manevi bir iﬂaret neticesinde son verdi¤ini belirtir.44
Bursevî, eserin özelliklerinden bahsederken; Mesnevî gibi bu ﬂerhin de gönül ehli için yaz›ld›¤›n›, s›rlar›n› ehil olanlar›n anlayabilece¤ini, Mesnevî’nin yanl›ﬂ anlaﬂ›labilecek yerlerinin bu ﬂerh sayesinde vuzuha kavuﬂtu¤unu, bu anlamda da
bu ﬂerhin bir alt›n terazisi hassasiyetinde hakikati ortaya koyarken ﬂeraite uygunlu¤una azami dikkat edildi¤ini belirtir.45 ﬁerh esnas›nda karﬂ›s›na ç›kan baz› konular› da ifﬂas›na ruhsat verilmedi¤i için tahrir etmedi¤ini de ayr›ca belirtir.46
Bursevî’nin Mesnevî ﬂerhi ça¤daﬂ› Mevlevîler aras›nda ilgi uyand›rm›ﬂ ve Kahire Mevlevîhanesi ﬂeyhi Hasan Taibî Dede kendisine bir mektup yazarak ﬂerhten
bir nüsha talebinde bulunmuﬂtur.47
Bursevî, eserlerinde Mesnevî baﬂta olmak üzere Mevlânâ’n›n di¤er eserlerinden
al›nt›lar yaparken, özellikle Mesnevî’ye aﬂinal›¤›n› gösteren isabetli nakillerde
bulunur.48 Bursevî, tefsiri Rûhu’l-Beyân’da Mevlânâ’n›n Mesnevî’sinden 3123
beyit nakil yapm›ﬂt›r.49
Yaz›ld›¤› zamana göre Rûhu’l-Mesnevî’nin dili oldukça sade kabul edilmiﬂ ve
daha önce yaz›lm›ﬂ olan ‹smâil Ankaravî ve yine bir Celvetî olan Sar› Abdullah
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Efendi’nin ﬂerhlerine göre halk›n anlayaca¤› bir seviyede telif edildi¤i belirtilmiﬂtir.50
Bir Celvetî ﬂeyhi olarak ‹smâil Hakk› Bursevî, Mesnevî’yi ﬂerh etmekle kalmam›ﬂ Mevlânâ, di¤er Mesnevî ﬂârihleri ve kendi zamanda yaﬂayan Mevlevîleri de
eserlerinde de¤erlendirmiﬂtir. Bursevî, Mevlânâ’n›n hayat› ve etraf›ndaki di¤er
Mevlevîlerle ilgili görüﬂlerini serdederken, Mevlevî kaynaklar›ndaki aktar›lan
bilgilere paralel yorumlar yapm›ﬂt›r. Bursevî’ye göre, Mevlânâ’n›n babas›yla birlikte Belh’ten göç etme nedeni Mevlânâ’n›n babas› Sultânü’l-Ulemâ’y› çekemeyen Fahreddin Râzî’dir. Bursevî, Sultânü’l-Ulemâ’y› Belh hükümdar›na ﬂikâyet
ederek göç etmesine neden olan Fahreddin Râzî’yi bir Mevlevî gibi a¤›r bir dille eleﬂtirir.51
Yine Bursevî, Mevlânâ’n›n yetiﬂmesinde etkili olan Burhaneddin Muhakk›k Tirmizî’yi Mevlânâ’ya katk›lar› sebebiyle güzel ifadelerle anarken, ﬁems-i Tebrizî’yi Mevlânâ’n›n marifet mertebesindeki mürﬂidi olarak niteler.52 Ayr›ca Mevlânâ’n›n hayat›n›n belirli safhalar›nda musâhibi olan önce Selahaddin Zerkubî’yi daha sonra Hüsameddin Çelebi’yi, Mevlânâ’n›n manevî e¤itiminde katk›lar› olan mürebbileri olarak zikreder ki bu Mevlevîlerin Selahaddin Zerkubî ve
Hüsameddin Çelebi’yi sadece Mevlânâ’ya musâhib veya dost olarak görmelerinden farkl› bir anlay›ﬂt›r.53
Eserlerinden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla Mevlânâ’ya sevgisini Mesnevî’ye alakas›n› her
f›rsatta ifade eden Bursevî, yeri gelince, zaman›nda yaﬂayan ve tâbî olduklar›
yoldan ayr›lm›ﬂ kabul etti¤i Mevlevîleri eleﬂtirmekten de geri durmaz. Asl›nda
Bursevî, ça¤daﬂ› oldu¤u ve bir çok tarikat mensubunu tarikatlar›n›n âdâb ve erkân›ndan uzaklaﬂt›klar› sebebiyle eleﬂtirmiﬂtir. Fakat Mevlevîleri eleﬂtirme noktas›nda müsamahal› davran›r ve bu davran›ﬂ›n› Ûftâde’nin rüyas›nda “Mevlevîlere iliﬂmemesi, zira onlar›n fiillerinde ›srarc› olmad›klar›” ﬂeklindeki tavsiyelerine dayand›r›r. Mevlevîleri özellikle Semâ ve mûsikî konusunda eleﬂtiren Bursevî, bu konuda Azîz Mahmud Hüdâyî ve kendi ﬂeyhi Osman Fazl› Efendi’nin
görüﬂlerini takip eder. Ona göre semâ mutlak haram veya mutlak helal de¤ildir.
Semâ, vecd ve tevâcüd ehline helaldir. Semân›n terki evlad›r çünkü tenezzüldür. Sulûkünde müntehî ve mutlak fenâya eren kimsenin haricen tahrike ihtiyac› kalmaz. Hakikat ehli seslere de¤il manalara itibar eder.54
Eserlerinde Mevlânâ’n›n fikir ve düﬂüncelerine geniﬂ yer vermesi sebebiyle olsa
gerektir ki Bursevî için “‹kinci Mevlânâ” diyenler oldu¤u gibi,55 son dönem Mevlevîlerinden ve Mevlânâ ve Mevlevîlik üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nan Abdülbaki Gölp›narl› onu; “tam bir tarikat yobaz›” olarak nitelemekte ve Mesnevî’yi ﬂerh etme gayretini de “Mesnevî ﬁârihi” ünvan› almak için yapt›¤›n› belirtmektedir.56 Gölp›narl›’y› böyle bir ithama yönelten sebep Bursevî’nin zaman zaman Mevlevîleri semâ ve mûsikî hususundaki eleﬂtirisi olmal›d›r. Yoksa Bursevî’nin sadece “Mesnevî ﬁârihi” unvan› almak için Mesnevî ﬂerh etmek istemesi
halinde di¤er eserlerinde ve özellikle tefsirinde Mesnevî’den beyitlere yer vermemesi gerekirdi.
Mevleviyye ve Celvetiyye, tarikatlar›n sosyal, kültürel ve tasavvufî faaliyetleri
sadedinde baz› ortak özellikleri de sahiptir.
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Semâzenler

Hüdâyî asitanesinde mûsikî önemli bir yere sahiptir. Mutasavv›f ve ﬂair hüviyetinin yan› s›ra mûsikîﬂinas da olan Azîz Mahmud Hüdâyî yazd›¤› ilâhîleri bizzat kendisi besteleyerek tekkesinde okutmuﬂ, bu dergâhtan ayn› zamanda halifeleri olan Hâf›z Kumral, ﬁaban Dede ve Devâtîzâde Mehmed Efendi
(ö.1090/1679), daha sonraki yüzy›lda Abdurrahman Nesib Dede (ö. 1258/1842),
Mehmet Rûﬂen Efendi (ö. 1309/1891) gibi mûsikiﬂinaslar yetiﬂmesi bu tarikat›n
mûsikiye verdi¤i önemi gösterir.57 Nitekim Celvetîyyenin bu özelli¤i dergâhlar›
birer konservatuar olan Mevlevîlerle bir ortak nokta olarak de¤erlendirilebilir.
Yenikap› Mevlevîhanesi müntesiplerinden Itrî’nin yaﬂad›¤› XVIII. yüzy›lda, dergâhlarda Mi’raciye okuma gelene¤i bu asr›n di¤er bir özelli¤i olarak karﬂ›m›za
ç›kmakta ve Mevlevî Nâyî Osman Dede’nin Mi’raciyesi, baﬂta Mevlevî dergâhlar› olmak üzere, Hüdâyî dergâh›nda da okunmaktad›r.58
XVIII. as›r Bursa ‹. Hakk› Bursevî Dergâh› ﬂeyhlerinden Süleyman Zatî Efendi
(ö. 1150/1737) Mevlevî ﬁâhîdî’nin Gülﬂen-i Vahdet isimli eserini ﬂerhe baﬂlam›ﬂ,
ömrü kifâyet etmedi¤i için ﬂerhi ayn› dergah›n kendisinden sonraki postniﬂini
Fahrî Ahmed Efendi (ö. 1214/1799) tamamlam›ﬂt›r.59
XIX. as›r Celvetî ﬂeyhlerinden Hüdâyî Dergâh› ﬂeyhi ﬁihab Efendizâde Seyyid
Efendi ve Band›rmal›zâde Mehmed Galib Efendi (ö. 1247/1831) birer Celvetî
ﬂeyhi olarak Yeniçeri ve Bektâﬂîli¤in kald›r›lmas› esnas›nda padiﬂah taraf›ndan
saraya davet edilen ﬂeyhler aras›nda bulunmuﬂ ve Mevlevî ﬂeyhi Kudretullah
Dede (ö. 1288/1871) gibi padiﬂaha destek ç›km›ﬂt›r.60
Yine ayn› as›r Hüdâyî dergâh› ﬂeyhlerinden Rûﬂen Tevfikî Efendi (1309/1891),
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bu dergahta elli y›ldan fazla ﬂeyhlik makam›nda bulunmuﬂ, bir süre Meclis-i
Meﬂây›h reisli¤i yapm›ﬂt›r. Babas› Abdurrahman Nesib Dede (ö. 1258/1842) gibi
mûsikîde kabiliyeti ve zaman›n›n sultanlar›yla olan yak›n münasebeti dikkatleri üzerinde toplam›ﬂt›r. Özellikle Sultan Abdülmecid’in kendisine karﬂ› büyük
bir muhabbeti bulundu¤u hangah ve türbeyi yeniden yapt›rd›¤›n› kaynaklar
nakletmektedir61 ki, Celvetîlerin bu özellikleri ayn› ça¤da yaﬂayan Mevlevîlerle
örtüﬂmektedir.62
Bu as›rda Bursa’da Celvetî postniﬂinlerine mekân olan Gül Baba Dergâh›, Mevlevî Muhibbi Celvetî tarikat›ndan el-Hac Hasib Efendi taraf›ndan evini vakfetmesi ve Sultan Abdülmecid taraf›ndan dergâha tahvil edilmesiyle faaliyet göstermiﬂtir. Hasib Efendi neyzenlikte mahir olup, Bursa Mevlevîhanesi’nde neyzenbaﬂ›l›k görevini de icrâ etmiﬂtir.63
1113/1701 senesinde Bursa Mevlevîhanesi’ne postniﬂin olan Mehmed Dede
(ö.1151/1738) ‹smâil Hakk› Bursevî dergâh›n›n tamamlanmas› üzerini ﬂu tarih
beytini inﬂâd etmiﬂtir:
Yazd› bir beyt-i bî-nazîr didik ilk-i ﬂeyhî alam-› sohbetiyân
Bu makam› ide evc-i cemîl cilve-gah-› gunûh-› Celvetiyân (1128/1716)64

SONUÇ
Celvetîyye tarikat› Azîz Mahmud Hüdâyî zaman›ndan itibaren k›sa sürede Anadolu ve Balkanlarda yay›larak baﬂta ‹stanbul’daki idareciler olmak üzere yay›ld›¤› di¤er bölgelerdeki elit kitle ve halk üzerinde, siyasî, sosyal, kültürel ve iktisadî yönden hayli etkili olmuﬂtur. Azîz Mahmud Hüdâyî Kanunî’den IV. Murad’a kadar sekiz padiﬂah›n devr-i saltanat›n› idrak etmiﬂ, sûfî kiﬂili¤i ön planda
olmak üzere ﬂairli¤i, mûsikîﬂinasl›¤› ve telif etti¤i eserleriyle Osmanl› ilim ve
kültür hayat›nda önemli bir yere sahip olmuﬂtur. Hüdâyî ‘den sonra Celvetîye
mensubu ﬂeyhler de yöneticilerle yak›nl›klar›, ﬂiir ve mûsikideki maharetleriyle
dikkat çekmiﬂlerdir. Gerek Hüdâyî dönemi gerekse daha sonraki dönemlerde bu
özellikleriyle Celvetîler, Türk tasavvuf kültürü içinde Mevlevîlerle ayn› sûfî tipini temsil etmiﬂlerdir. Mevlevîler de baﬂta Konya’daki merkez dergâh postniﬂinleri olmak üzere, ‹stanbul di¤er merkezlerde, yöneticilere yak›nl›klar›, elit tabakayla iliﬂkileri, ﬂair ve mûsikiﬂinas yap›ya sahip ﬂeyh ve mensuplar›yla Celvetîlerle ayn› tasavvufi ortak paydada buluﬂmuﬂlard›r.
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‹stiklâl Marﬂ›n›n Yaz›ld›¤›
Mekan Olarak Ankara’da
Bir Celvethi Dergâh› ve
Tâceddin Sultan
D O Ç . D R

M U S T A F A

A ﬁ K A R

Ankara Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dali Ö¤retim Üyesi

G‹R‹ﬁ
Tâceddin Velî ve Dergâh›, Cumhuriyet döneminde Mehmet Âkif Ersoy (ö.
1936)’un dergâh›na misafir olmas›yla duyuldu. Tâceddin Dregâh›, Hac› Bayram› Velî (ö. 833/1430)’den sonra Ankara’n›n ikinci büyük dergâh›d›r. Tâceddîn
Dergâh’› özellikle ‹stiklâl Marﬂ›’n›n yaz›ld›¤› bir mekân olarak Türk milletinin
gönlünde ayr› bir yere sahiptir. Bu çal›ﬂmam›zda kaynaklarda gerçekten hakk›nda pek az malumât bulunan bu mutasavv›f›n hayat›, fikirleri ve dergâh› hakk›nda yeni bilgiler vermeye çal›ﬂaca¤›z.
A-Tâceddîn Velî’nin Hayat›
Tâceddîn Velî, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son zamanlar›nda yaﬂam›ﬂ ayn›
ad› taﬂ›yan Kayserili Tâceddîn Velî (ö. 721/1321)’nin soyundan gelmektedir. Tâceddin Sultan’›n esas ad›, Tâceddîn ‹brahim’dir. Cumhuriyet döneminde Tâceddin Velî hakk›nda bir araﬂt›rma yap›p, yay›nlayan Enver Behnân ﬁapolyo (ö.
1972)’nun da ifade etti¤i gibi hakk›nda tarihî mâlumât çok azd›r1. XVII. Yüzy›lda Bursa’da Üftâde hazretlerinin yan›nda tasavvufî e¤itimini tamamlad›¤› söylenir. Azîz Mahmud Hüdâî (ö. 1038/1623) ile pîrdaﬂ oldu¤u rivâyet edilirse2 de gerek aralar›ndaki zaman fark›ndan gerekse kaynaklarda böyle bir bilginin yer almamas›ndan dolay› ihtiyatla karﬂ›lamak gerekir3. Bilâhere hadis, f›k›h, tefsir gi195
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bi ilimleri ö¤renerek icâzet al›r. ‹stanbul ve Bursa’da e¤itimini ald›ktan sonra
Ankara’ya gelip yerleﬂir4. Dergâh’taki kitabesinden de anlaﬂ›laca¤› gibi, Tâceddin Sultan bir müddet Ankara’n›n Karalar köyüne göç etmiﬂ ve yaklaﬂ›k yedi y›l
bu köyde kald›ktan sonra tekrar Ankara’ya dönerek Hamamönündeki Dergâh’›na yerleﬂmiﬂtir. Burada günümüzde hâlâ ayakta olan Celvetî Dergâh›n› kurmuﬂtur5. ﬁapolyo, 1958 y›l›nda yazd›¤› ad› geçen makalede, Tâcettin Velî’nin
Ankara’da o zamanlar hâlâ sülalesinin devam etmekte oldu¤unu söylemektedir.
Yine ﬂeyhin yak›nlar›ndan ve Ankara eﬂraf›ndan ﬁemsizâde Ahmed Efendi
ad›nda bir zât›n, Tâcettin Velî’ye ait bir yazma eseri kendisine arma¤an etti¤inden bahseder6. Anlaﬂ›laca¤› üzere Tâceddin Velî’nin torunlar› muhtemelen hâlâ Ankara’da yaﬂamaktad›r.
Taceddin Velî, Ankara’da iken evlenmiﬂ ve bir o¤lu olmuﬂtur. O¤ul Mustafa da
yetiﬂmiﬂ ve Celvetiye usûlu üzere sülûkunu tamamlam›ﬂt›r. Tâceddîn Velî kendisi hayattayken o¤lu Mustafa’y› kaybeder7. O¤lu’nun kabri, dergâh’›n kabirler
bölümündedir. Vefat edince kendi de ayn› yerin yan›na defnedilir. Tâceddîn Velî’nin vefât tarihi tam olarak tespit edilememiﬂtir. Ancak eldeki verilerden XVII.
yüzy›l›n son yar›s› ile XVIII. yüzy›l›nda baﬂ›nda yaﬂam›ﬂ olmas› kuvvetle muhtemeldir.

B-Tarîkat›
Tâceddîn Velî, elimizdeki tüm eski ve yeni kaynaklara göre Celvetiye tasavvuf
ekoluna mensuptur. Bu tarîkat›n âsitânesi (merkezi), ‹stanbul-Üsküdar’daki Hüdâyî Tekkesidir. Celvet, sözlükte, “Ortaya ç›kmak, aç›k ve vâz›h olmak, vatan›ndan uzaklaﬂmak” anlamlar›na gelir8. Tasavvuf terminolojisinde Halvet’in z›dd›
olan Celvet, “Kulun ilâhî s›fatlarla muttas›f olarak halvetten ç›kmas›d›r9.” Halvet ve Celvet tasavvufî iki kavram olmakla beraber ayn› zamanda iki tarîkat›n
ad›d›r. Celvetiyye Tarîkat› aslen Hac› Bayram Velî’nin kurdu¤u Bayramiyye’nin
bir koludur10. Daha do¤rusu Halvetiyye ve Bayramiyye’nin birleﬂmesinden meydana gelmiﬂ olup, Nakﬂbendiyye’den de izler taﬂ›maktad›r. Celvetiyye tarîkat›n›
temsil eden Azîz Mahmud Hüdâî(ö.1038/1628)’nin silsilesi, Hac› Bayram Velî(ö. 833/1430)’nin halifelerinden Akb›y›k Meczub(ö.860/1455)’a dayan›r. Bu silsileyi ﬂu ﬂekilde tespit etmiﬂ bulunuyoruz11:
1-Hac› Bayram Velî
2-Akb›y›k Meczûb
3-Muk’ad (Kötürüm) H›z›r Dede
4-Mehmed Muhyiddin Üftâde
5-Azîz Mahmud Hüdâî
Kendisi Celvetiyye tarîkat›na mensup olan Tâceddîn-i Velî hakk›nda Osmanl›
dönemi kaynaklarda malumata rastlamak pek mümkün olmamaktad›r. Bu sebepten Tâceddîn-i Velî ile Azîz Mahmud Hüdâî aras›nda yer alan silsilenin bir
veya iki halkas› ﬂimdilik kopuktur. Ancak araﬂt›rmac› Sadi Bayram’›n kendi ifadesiyle zahmetler içerisinde ulaﬂabildi¤i bilgilere göre Taceddîn Dergâh’›nda
ﬂeyhlik yapanlar›n silsilesi s›rayla ﬂöyledir12:
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1-ﬁeyh Tâceddîn-i Velî
2-O¤lu ﬁeyh Mustafa Ankaravî
3-ﬁeyh ‹brahim Baba
4-Selâmi Ali Efendi
5-Gizli ﬁeyh Seyyid Mehmed Efendi Bursevî
6-O¤lu ﬁeyh Mehmed
7-ﬁeyh Abdurrahman
8-ﬁeyh Peri Mehmed
9-ﬁeyh Osman
10-ﬁeyh ﬁehâbeddîn Ankaravî
11-ﬁeyh Mehmed
12-ﬁeyh Ahmed Efendi
13-ﬁeyh Osman Vâfî Efendi
14-ﬁeyh Mehmed Tayyib
15-Mevlevî ﬁeyhi Mehmed Efendi
16-ﬁeyh Abdülhalîm
17-ﬁeyh Hüsâmeddin
18-ﬁeyh Tahir Efendi
19-ﬁeyh Feyzullah Efendi
20-ﬁeyh Ahmed
21-ﬁeyh Selahaddin
22-ﬁeyh Mehmed Niﬂan
23-ﬁeyh Mehmed ﬁemseddin
24-ﬁeyh Gâlib
25-ﬁeyh Mehmed Hüsameddin
26-ﬁeyh Bahâeddin
27-ﬁeyh Süleyman
28-ﬁeyh Mehmed, Mustafa, Neﬂ’et, Azîz, Bedreddin, Mahmud Necmeddin, bu
zevât›n hepsinin kardeﬂ olmas› muhtemeldir.
29-ﬁeyh Süleyman O¤lu Mehmed Efendi
Celvetiyye Tarîkat› silsilesi, Hz. Ali’ye ulaﬂt›¤› için cehrî zikri esas alan bir tarîkatt›r. Bu tarîkat›n asl›n› Kelime-i Tevhit zikri teﬂkil eder. Celvetiyye’de kelimei tevhid zikri esas olmakla birlikte Halvetî sülûkünün esas› olan esmâ-i seb’a (lâilâheillallah, Allah, Hû, Hak, Hay, Kayyûm, Kahhâr) zikrinin de büyük önemi
vard›r. Özellikle Hüdâyî’den sonraki dönemde Celvetî ﬂeyhleri esmâ-i seb’a zikrini telkin etmiﬂlerdir. Celvetî tâc› on üç terkli olup, kubbesi siyaha yak›n, koyu
yeﬂildir. Ortas›nda ayn› renk bir dü¤me vard›r. On üç rakam› on iki imam ve Hüdâyî hazretlerine iﬂarettir. Tâc›n tepesindeki dü¤me, Nübüvvet-i Muhammediyye’nin ifadesidir. Tac›n destar› yeﬂil renklidir13. Taceddîn-i Velî’nin Türbesindeki tâc›n dilimleri günümüzde yeniden yapt›r›ld›¤› için sehven on iki dilimli yap›lm›ﬂt›r. Ancak kubbe rengi siyah, destâr› da yeﬂil olmas› yönüyle Celvetîye tâc› tan›m›na uymaktad›r14.
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C-Tâceddîn Velî’nin Dergâh›, Türbesi ve Câmii
Taceddîn Velî Cami ve Türbesi elân Hamamönü Sümer Mahallesi, Mehmet Akif
Ersoy Soka¤›ndad›r. Tâceddîn Sultan’›n ad›yla an›lan camii ve türbenin hemen
yan›ndaki Tâceddîn Dergâh’› Hacettepe Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan restore edilmiﬂ olup, ziyarete aç›kt›r. Cumhuriyet öncesi tekke ve zâviyelerin aç›k
oldu¤u döneme ﬂahitlik etmiﬂ olan Türk Tarihçisi Enver Behnân ﬁapolyo
(ö.1972), tekkede icrâ edilen tasavvufî hareketlilikten ﬂu ﬂekilde bahseder:
“ﬁeyh Tâcettin Camii içinde bir de tekkesi vard›. Tekkelerin kapat›lmas›na kadar burada zikir yap›lmakta idi. ﬁeyh Tâcettinin tarîkat›, Celvetî’dir. Zikir günü müritleri ve derviﬂleri camiinin tekkesinde toplanarak âyinlerine devam
ederlerdi. Çok kere bir Mevlevî (taraf›ndan) zikir esnas›nda nât okunurdu. Bu tarîkat›n mensuplar› zikirlerini önce diz çökmekle, sonra da ayakta ellerini birbirinin omuzlar›na koymak suretiyle höykürürlerdi. Orta Anadolu’da bu tarîkate
girmiﬂ bir çok müntesipleri vard›. Bir çok din ulemâs› ve ﬂâirleri bu tekkenin
ﬂeyhleri etraf›nda toplanmakta idiler. Bu Celvetî tarîkat›na Bayramî’ler bilhassa
Mevlevî’ler büyük sayg› gösterirlerdi15.”
Camiinin solunda, camiinin bânisi Tâceddîn-i Velî’nin türbesi yer almaktad›r.
Orada bulunan iki sandukadan kuzeyde olan Tâceddîn-i Velî’nin, k›ble tarafta
olan ise, o¤lu Mustafa’n›nd›r16. Türbenin Camii taraf›na aç›lan penceresinin üstünde: “Yâ Hazreti Pîr Tâceddîn-i Velî” ibaresi bulunan Hattat Kâmil taraf›ndan
1343/1924 y›l›nda sülüs hatt›yla yaz›lm›ﬂ levha yer almaktad›r. Türbenin camii
ile ba¤lant›s› giriﬂ odas›ndad›r. Türbe, kesme taﬂ duvarl›, kiremit çat›l› sade bir
duvard›r17. Sultan Abdülhamîd taraf›ndan 1319/1901-2 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Türbe, içten sade badanal›, kubbeye benzer ﬂekilde iﬂlenmiﬂ ahﬂap tavanl›d›r. ‹kisi
d›ﬂar›ya, biri camiye, ikisi giriﬂe aç›lan beﬂ penceresi vard›r18. Türbe ile ilgili daha önce yap›lan çal›ﬂmalara göre türbenin d›ﬂ›nda kap›n›n üstündeki alt› sat›rl›k nesih hatt›yla Türkçe ﬂu kitâbe bulunmakta idi19:
Câmi-i pürnûr Necmeddîn mürûr-› vakt ile
Olmuﬂtu her taraftan mâil-i semt-i fenâ
Nesl-i pâkinden ân›n ﬁükrü Efendi nâm zât
Yakt› ol kendin a’lâ k›ld› bak tarh-› binâ
Bir muvahhid ç›kt› Âgâh söyledi tarihini
Bu ibâdet-gâh-› vâlâ ﬂimdi oldu dil-guﬂâ
Bu kitâbeye göre camii, 1318/1900-1’de Necmeddîn’in ad›nda bir zât›n torunlar›ndan ﬁükrü Efendi taraf›ndan yenilenmiﬂtir. Buna göre ilk yap›l›ﬂ› XVIII. As›r
olmal›d›r20. Ancak bu kitâbe ﬂu anda yerinde mevcut de¤ildir. Türbe, günümüzde Hac› Bayram kadar olmasa da, çokça ziyaret edilen ve bilinen bir yerdir. Dinler tarihçisi Hikmet Tanyu’ya göre Ankara da Hac› Bayram ve Hüseyin Gazi türbelerinden sonra en çok ziyaretçisi olan türbedir21.
Taceddîn Velî’nin camiine gelince, camii de ayn› ad› taﬂ›yan türbeye bitiﬂik,
kesme taﬂ duvarl›, kiremit çat›l› bir yap›d›r. Boyuna dikdörtgen plânl›, tamamen
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kesme taﬂ kaplama olarak yap›lm›ﬂ beden duvarlar›ndaki pencereler ve kap› kemerlerinin ﬂekli, eserin çok geç devre ait oldu¤unu göstermektedir. Baz› günümüz araﬂt›rmalar›nda bu binan›n ilk defa Kanunî Sultan Süleyman (ö. 1566) Döneminde Celvetî Tekkesi olarak yap›ld›¤› rivâyeti yer al›rsa da22, gerek yap›n›n
mimari özelli¤i gerekse Celvetiye Tarîkat›n›n ç›k›ﬂ tarihi göz önüne al›nd›¤›nda
XVII. Yüzy›ldan geriye gitmesi mümkün görünmemektedir23. Camiinin beden
duvarlar›ndaki iﬂçilik ve organlardaki inﬂâ tarz› XIX. Yüzy›l›n sonu ve XX. Yüzy›l›n baﬂ›n› gösterir. Kap›n›n üzerindeki tu¤rân›n alt›ndaki kitabede bu yenilenme yaz›l›d›r24:
Tâc-dâr-› tâc-dârân Hazret-i Abdülhamîd
Yapd› bu dergâh› Tâceddîn tahsine sezâ
Söyledi Câhid kulu lutfen tamâm tarîhini
Bin üç yüz on dokuzda oldu bu camî binâ
Hulûsî 1319/1901
Türk Tarih Kurumunun özel iste¤i üzerine 1942 y›l›nda Ankara Kitâbeleri adl›
çal›ﬂmay› yapan M. Yusuf Akyurt, ilgili kitâbeden bahsederken ﬂu baﬂl›kla baﬂlar: “Ankara’da Tek Ahmed Paﬂa Mahallesi’nde Tâcüddin Câmii ve Türbesi, A
Kap›s› Üzerindeki Tamir Kitâbesi: 0.45X1.05 m. Ölçüsünde”. Akyurt, eserinin
arkas›nda ﬁekil: 82’de Dergâh’›n plan›n› verir. Ayr›ca yukar›da zikretti¤imiz baﬂl›k alt›nda tamir kitâbesini Arap harfleri ile verdikten sonra, “Türk Harfleri ‹le
Kitâbenin Metni” baﬂl›¤› ile yeni harflerle aktar›r25.
Tâceddîn Velî’nin camii, türbesi ve dergâh› ile tam bir külliye diyebilece¤imiz
bu eserle, yap›l›ﬂ›ndan günümüze kadar Osmanl› padiﬂahlar›n›n ilgilendikleri
anlaﬂ›lmaktad›r. Türbeye geçiﬂ kap›s›n›n üzerindeki kitâbe II. Mahmud dönemini, camii kitâbesindeki tarih ise II. Abdülhamîd zaman›n› göstermektedir. Günümüze intikal eden yap›lardan türbenin II. Mahmud zaman›nda onar›ld›¤›, camiinin ise Abdülmecîd döneminde baﬂlat›lan inﬂâs›n›n II. Abdülhamîd Han taraf›ndan bitirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Külliyenin ilk plan› bilinmemektedir. Ancak bugünkü haline bakarak, Tâceddîn
Câmii’nin zaviyeli câmilerden oldu¤unu, toplu duâ ve zikirlerin camii içerisinde yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bu söylenilen tespiti do¤rular mahiyette, dergâh
binas› avlu duvar›n›n do¤usunda, do¤rudan camii avlusuna aç›lan bir kap› bulunmaktad›r.
Bugün ilk tesis edilen külliyeden geriye, Tâceddin Câmii, ayn› çat› alt›nda türbesi, Taceddin dergâh’›n›n meﬂrûta (Lojman) k›sm›, çeﬂme ve camiinin güney
k›sm›nda etraf› duvarla çevrili hazîre kalm›ﬂt›r. Tâceddin Camii imam› Muharrem Türk’ün ﬂifahî beyan›na göre camiinin kuzey taraf›nda ﬂifal› bir kuyunun
eskiden mevcut oldu¤u rivâyet edilmektedir.
Tekke ve zâviyelerin kapat›lmas›na iliﬂkin 30 Kas›m 1341/1925 tarih ve 677 say›l› kanunun, “Mektep ittihaz› mümkün olanlar›n okul olarak kullan›lmak üzere hususî idarelere devrini” öngören maddesi uyar›nca26, bir çok benzerleri gibi,
Tâceddin Dergâh› da o tarihlerde, “Avlulu ahﬂap mektep” olarak Ankara Vilâyeti ‹dâre-i Husûsiyesi ad›na devredilmiﬂtir.
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Ankara, kale c›var›ndan genel görünüm

Çeﬂitli sebeplerle kamu kurumlar›n›n mülkiyetine geçen tarihî vak›f yerlerin yeniden iadesini öngören 10 Eylül 1957 tarih ve 7044 say›l› kanun ve bu kanunun
uygulama ﬂeklini gösteren 19 Aral›k 1963 tarihli Tüzük hükümleri uyar›nca, tapunun 62 pafta 275 ada, 25 parselinde kay›tl› 485 metrekare bir arsa üzerinde
bulunan Tâceddîn Dergâh’›n›n tapusu, 11 Kas›m 1986 tarihinde tekrar Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü ad›na al›nm›ﬂt›r. Dergâh’›n haricinde kalan taﬂ›nmazlar›n
mülkiyeti ise, “Tâceddînzâde Mustafa Efendi Mazbut Vakf›” ad›na kay›tl›d›r.
Külliyyenin tamam›n›n yönetimi, Vak›flar Genel Müdürlü¤üne kay›tl›d›r27.

D-Tâceddîn Velî ve O¤lu ﬁeyh Mustafa’n›n ﬁiirleri
Tâceddîn-i Velî ile ilgili bu çal›ﬂmam›z esnas›nda, hazretin herhangi bir eseri
olup-olmad›¤›n› araﬂt›r›rken baﬂ›nda Tâceddîn Velî’ye ait oldu¤u kaydedilen
dört sayfal›k bir ﬂiire rastlad›k28. ﬁiirlerin baﬂ›nda: “Dîvan-› Tâceddîn-i Velî
Kuddise Sirruhu’l-Celiyy der Defîni Hâk-i It›rnâk-› Ankara” baﬂl›¤› yer almaktad›r29. Ve ﬂu ﬂiirler yer al›r30:
Ey cümleye ma’bûd olan derdime dermân sendedir
Âﬂ›klara matlûb olan derdime dermân sendedir
Aﬂkt›r beyim ana giden aﬂkt›r murada erdiren
Olmuﬂ gönüllerdir gören derdime dermân sendedir
Aﬂkt›r tenimde cân olan mest-i elest insân olan
Âﬂ›klara îmân olan derdime dermân sendedir
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Sensin Kerîm Sensin Rahîm aﬂ›klara aﬂk›n naîm
Vasl›n cinân hicrin cahîm derdime dermân sendedir
Tâceddîno¤lu çâresi çoktan bezm-i avâresi
Lutfun senin çun çâresi derdime dermân sendedir
Geldin kapuya ki ya ﬂükür irham lenâ yâ Rabbenâ
Sensin Kerîm Sensin Gafûr irham lenâ yâ Rabbenâ
‹ﬂim benim sehv u hatâ Cenâb›na düﬂen atâ
‹rciî’den gelen nidâ irham lenâ yâ Rabbenâ
Çûn ismindir Senin Rahmân, kamûya Sen ittin ihsân
Meded ile derman Senden irham lenâ ya Rabbenâ
Baﬂ›m kodum bu meydâne, muntaz›r›m ben ihsâne
Garîk›m gerçi isyâna irham lenâ yâ Rabbenâ
Günâh›m oldu gâyetsiz Senin lutfun nihâyetsiz
Nice bulam nihâyetsiz irham lenâ yâ Rabbenâ
Tâceddîno¤lu dir kald›m günâh›m anlad›m bildim
Yüzüm kara Sana söyledim irham lenâ yâ Rabbenâ

‹LÂHÎ
Yâ hafiyye’l-eltâf menbau’l-atâ
Huve’l-evvel huve’l-âhir yâ Mevlâ
Geçti ömrüm cümle iﬂlerim hatâ
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ
Tehîdir elimiz yüzümüz kara
Düﬂeli derdine oldum avâra
Visâlin nûrudur budur çâre
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ
Visâlin meyinden içenler kand›
Bu fenâ mülkünden gönül usand›
Gayri kâim yoktur var›m efendi
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ
Ma¤lûb-› hevây›m kald›m sekrinde
Geçir avây›ktan koma mekrinde
Zâkirîn olay›m kalbim fikrinde
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ
Tâceddîn o¤ludur ey ulu Settâr
Ten Senin cân Senin alma da ne var
Gerçi kim âs›m-› mahsûd-› dîdâr
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ
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‹LÂHÎ
Sâl ki olmaz tecellî bulmasa kal›b-› safâ
Zira kim ve en leyse li’l-insâni illâ mâ saâ
Bahâne gerek fazl›na yani esbâblad›r
Her amel bahânesiz olmaz, ve’llezîne câhedû fînâ
Dinlemez ücret ile ol amel li-vechi’llâh
Ç›kar iki cihân› kalbinden cennet dahî sivâ
Tâceddîno¤lu gerek amel zât›n bizzât
Kat’ola ücret kesbile amel kizipdir da’vâ

‹LÂHÎ
Kerem eyle ‹lâhî k›l inâyet
‹re kalbime muhabbet câna gayret
Bahar irup muhabbet öte bülbül
‹riﬂe ﬂem’ aç›la verd-i cennet
Maâﬂ›m› idüp tebdîl-i meâda
Ki her ﬂeyde görüne ilm-i ibret
‹çup aﬂk›n›n ﬂerâb›n mest olam ben
Yolunda ölmek ola câna minnet
Ki feth it Küntü kenzen s›rr›n› Sen
Aç›la Men araf s›rr›na kurbet
Ki Semme vechi’nin lutfuna îrgör
Ayân ola her eﬂyâda hakîkat
Beni öldür ölem ölmezden evvel
Ecel ard›nda oldu çünki devlet
Budur Tâceddîno¤lunun niyâz›
Fenâ bulup aradan gide kesret

D‹⁄ER
Hudayâ ît hidâyet eyle talep
Beni nefsin elinden Sen emîn it
De¤il mi rahmetin kahr›na gâlip
Beni nefsin elinden Sen emîn it
Efendiye münâsip lutf u ﬂefkat
Kula düﬂen recâ Mevlâ’ya minnet
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‹ki âlem Senin taht-› hükûmet
Beni nefsin elinden Sen emîn it
Elindedir Senin bozmak düzetmek
Sana lây›k yine görmek görünmek
De¤il mi ululuk çun cürmü örtmek
Beni nefsin elinden Sen emîn it
Kamûya sen Velî’sin var velâyet
Velîlere nîçun olmaz himâyet
‹dip ahvâlimi h›fz-› h›râset
Beni nefsin elinden Sen emîn it
Kamû ahvâlimi iddim havâle
Ki Sensin irgören cümle kemâle
S›¤›n›rum celâlinden cemâle
Beni nefsin elinden Sen emîn it
Tâceddîno¤lu oldu hevâya yâr
Sivây› eyledi nefsim benim kâr
Yine Senden olur derdime t›mar
Beni nefsin elinden Sen emîn it

D‹⁄ER
Âﬂ›k visâle iremez ma’ﬂûka r›za virmeyince
Maksûda nâil olamaz hâne tenhâ kalmay›nca
Noksan görmez âﬂ›k yârde ay›p görmez o
Bir ﬂeyde anlamaz âﬂ›k bir yerde murâd›na irmeyince
Âﬂ›k sa’y ider vuslata aldanmaz âﬂ›k fasl›na
‹riﬂmez kimse ehline Hak’tan uzak olmay›nca
Âsân de¤il aﬂk yollar›, mest-i ezel bülbülleri
Anlamaz aﬂk›n dilleri tercümân olmay›nca
Tâceddîno¤ludur kande asl› ve fer’i bende
Bu sûret âriyet Sende bulup görmeyince

D‹⁄ER
Ki Sensin Hâl›k’›m halkeyleyen Sen
Senindir merhamet ﬂefkat Allah›m
Kime a¤lay›m kime boynum e¤em ben
Senindir merhamet ﬂefkat Allah›m
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Ademden çun getirdin velîmiz
Diyâr-› gurbete düﬂdük garîbleriz
Sana lây›k nemiz var boﬂ elimiz
Senindir merhamet ﬂefkat Allah›m
Senin bahﬂin efendim hâk sûret
Azîm lutfun de¤il mi nefh-i kudret
Visâlin aﬂk›na çün oldu cennet
Senindir merhamet ﬂefkat Allah›m
Hidâyet it her iﬂ ola müsâd›f
Aç›la genc ola nush-u maârif
‹rup vahdet olam s›rr›na ârif
Senindir merhamet ﬂefkat Allah›m
‹der Tâceddîno¤lu gerçi kîm hamd
Nice olur sana lây›k ol ﬂükr ü hamd
Kapundan padiﬂâh›m eyleme red
Senindir merhamet ﬂefkat Allah›m

D‹⁄ER
Kald›k kamu avâreler Senden inâyet
Yâ neylesun bîçâreler Senden inâyet pâdiﬂah
Mü’min de¤il râhat eri fânî de¤il râhat yeri
Sâlik nice bulsun Seni Senden inâyet pâdiﬂah
Girdim yola girdim yola virdim vâr›m iﬂ bu yola
Kime soram hâlim nola Senden inâyet pâdiﬂah
E¤er sâlih e¤er âsî kamû vasl›n avâresi
Lutfun Senin çun çâresi Senden inâyet pâdiﬂah
Oldu gafûr ismin Senin rahmet Senin ismin Senin
Âlem Senin yâ ben kimin Senden inâyet pâdiﬂah
Kime açam ben hâlimi kim dinlesun feryâd›m›
Lutfeyle Sen al elimi Senden inâyet pâdiﬂah
Tâceddîno¤lu gidelum bir ehle hizmet edelum
Kudret Senin ne diyelim Senden inâyet pâdiﬂah

D‹⁄ER
Kulun mülkü yoktur Senin hükmünde
Efendim her halde muînim Sensin Sen
Zâhirim bât›n›m Senin elinde
Efendim her halde muînim Sensin Sen
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Her ne itsen iden elde Senin
Fâil-i mutlaks›n iruﬂur elin
Sana gâyet hâz›r ne itsem bilin
Efendim her halde muînim Sensin Sen
Kula düﬂen kendi günâh›n bilmek
Efendiye lây›k ﬂuçundan geçmek
Hiç ola m› Senin kapundan gitmek
Efendim her halde muînim Sensin Sen
Bir abd-i âcizim ne itsem gerek
Cenâb›nla lây›k ne tutsam gerek
Hazretine Senin iletsem gerek
Kapundan gitmezem neylersen eyle
‹ki âlem senin gayr› kimindir
Kapundan gitmezem neylersen eyle
‹btidâ ve intihâ cümle Senindir
Kapundan gitmezem neylersen eyle
Ne tâat›m var ne efgân ne âh›m
Senin lutfunla ma¤rûrum pâdiﬂah›m
Velî te’dîbe lây›kt›r günâh›m
Kapundan gitmezem neylersen eyle
Tâceddîno¤ludur her ﬂeyde âlim
Afveyle günâh›m bir ismin Halîm
Ne tâat›m var ne efgân ne âh›m
Senin lutfuna ma¤rurum pâdiﬂah›m
Gayri kimdir Rahîm yâ var m› Kerîm
Kapundan gitmezem, neylersen eyle
‹btidâ ve intihâ cümle Senindir
Kapundan gitmezem, neylersen eyle
Kulun ma’lûm efendisine hâli
Kapundan gitmezem neylersen eyle
Yüzü kara tehî dest bir kulundur
Kapundan gitmezem neylersen eyle
‹der Tâceddîno¤lu bu recây›
Kabûl eyle ki kurban ola cân›
Fenâ bula ne ten kala ne cân›
Kabûl eyle ki kurban ola cân›

D‹⁄ER
Nâm-› niﬂan gitmeden âﬂ›k nice bulsun Seni
Ar› nâmusu atmadan âﬂ›k nice bulsun Seni
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Terk etmeyen cân-› cihân› bulmaz Seni görmez ayân
Ey bî-zaman ey bî-mekân âﬂ›k nice bulsun Seni
Yol bulmaya komaz hevâ, mâni’ olur hubb u sivâ
‹tmez isen derde devâ âﬂ›k nice bulsun Seni
A’mâ nice bulur seni deryâ ola çeﬂmi kan›
Me¤er çeker lutfun an› âﬂ›k nice bulsun Seni
Hiç var m›d›r ki ötmez bülbül kamu yol bulamaz
Kendili¤inden varamaz âﬂ›k nice bulsun Seni
Tâceddîno¤lu konulmasa câm-› elest sunulmasa
Senden yana dönülmese âﬂ›k nice bulsun Seni
Enver Behnan ﬁapolyo’nun eline geçen ve hâlen kay›p Divan’dan Tâceddinzâde
ﬁeyh Mustafa Efendi’ye ait di¤er baz› beyitler de ﬂunlard›r31:
Bir acâip derde düﬂdüm anda yoktur intihâ
Nice olsun iﬂ bu derde intihâ yok ibtidâ
***
Bu devây› derdi aﬂk âﬂ›klar› ihyâ eder
Âﬂ›ka insaf de¤ildir istemek derde devâ
***
Gönül nice feryad›nca a¤lars›n
Ol yolu bilenlerden sormakt›r
Nice efgân eder nice inlersin
Bu yolun yolcusu haber almakt›r
Böyledir tâ ezel bu yolun hâli
Kimisi usludur bir kimisi deli
***
Dünya fanî, sen fânî
Âkil olan dünya sana aldan›r›m
Benim mülküm deyu bilenler kâni
Âkil olan dünya sana aldan›r m›
Tenin bakî de¤il can›n emânet
Pâk ile sevdadan etme hiyânet
Mukarrerdir hesap olur k›yamet
Âkil olan bu dünyaya aldan›r m›
Gelip kimse bunda karar etmedi
Fenâ metâ›ndan al›p gitmedi
Çün bildi se¤irtti iﬂi bitti
Âkil olan dünya sana aldan›r m›
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Dönemin Ankara’s›ndan bir kesit

Burada zikredilen ﬂiirler, elimizdeki yazma nüshan›n baﬂl›¤›na bak›ld›¤›nda ilk
bak›ﬂta Taceddîn Velî’ye ait gibi görünmektedir32. Ancak ﬂiirin maktâ’ k›sm›nda
ﬂairin ad›n›n “Tâceddîno¤lu” olarak yaz›lm›ﬂ olmas› bu tespiti ﬂüphelendirmektedir. ﬁâirlerin hayatlar›n› ele alan Tezkirelerde Tâceddîno¤lu ad›nda bir ﬂairin
biyografisine dair bir bilgiye rastlanmamaktad›r. Di¤er taraftan günümüz araﬂt›rmac›lar›ndan Sadi Bayram, Fuat Bayramo¤lu’nun kendine verdi¤i Evrâd› Tâceddîn-i Velî adl› eseri yay›nlad›¤› makalesinde, Enver Behnan ﬁapolyo’dan nakille Üçüncü bölümünde Tâceddîn Sultan’›n Esrâr-› ‹lâhî’lerinin bulundu¤unu, yine ﬂâir olan Tâceddîno¤lu ﬁeyh Mustafa’n›n ilâhîlerinin yer ald›¤›ndan bahseder33. Sadi Bayram ilâhilerinden baz› beyitler verelim diyerek, yukar›da verilen
ilâhîlerin baz›lar›n› zikreder34. Anlaﬂ›ld›¤›na göre bu çal›ﬂmada al›nt› yap›lan
Dîvânçe’de hem Tâceddîn Velî’nin hem de o¤lu ﬁeyh Mustafa’n›n ﬂiirleri beraber kaydedilmiﬂ olmal›d›r. Elimizdeki dört sayfal›k yazma ﬂiir risâlesine bakarak Divançe dedik, ancak aﬂa¤›da verilecek bilgilere bak›l›rsa bu sayfalar›n tam
bir Divan’›n kopmuﬂ parçalar› olmas› ihtimali yüksektir. Eserin baﬂ›nda “Dîvân› Tâceddîn Velî” ibaresi yer al›rken, içindeki ﬂiirlerin makta beytinde “Tâceddîno¤lu” mahlas› zikredilmektedir. Yine bize bu konuda destek olacak bir referans
da ﬂudur: Enver Behnan ﬁapolyo, kendisine ﬂeyhin yak›nlar›ndan ﬁemsîzâde
Ahmed Efendi’nin Tâceddin Velî’ye ait 1147/1735 tarihli yüz sayfadan fazla bir
yazma eserini verdinden bahseder35.
Bu eser, dört bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde: Tâceddîno¤lu ﬁeyh Mustafa Ankaravî’nin Evrâd-› ﬁerîf’i yer almaktad›r ki, bu evrâd Sadi Bayram taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r36. ‹kinci bölüm: ﬁeyh Tâceddîn Sultan’›n Silsilenâmesidir. Bu
silsilede son döneme kadar dergâh’ta postniﬂinlik yapanlar›n adlar› yaz›l›d›r. Üçün208
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cü bölüm: Tâceddîn Sultan’›n Esrâr-› ‹lâhî’sidir. Dördüncü bölümde: ‹lâhiyât-› Tâceddînzâde yer al›r. ﬁapolyo, bu eserin bir Tâcî Divan› oldu¤undan bahisle, edebiyat tarihinin zenginleﬂtirebilecek bir mahiyet arzetti¤inden bahseder37. Bu eserin
peﬂini b›rakmayan araﬂt›rmac› Sadi Bayram, Tâceddin Velî’nin sadece evrâd›n› bulunduran Fuat Bayramo¤lu’ndan fotokopi nüshas› al›r ve yay›nlar38. Yine yukar›daki eserin içeri¤ine dikkat edilirse hem Tâceddîn Velî’nin hem de o¤lu ﬁeyh Mustafa’n›n ﬂiirlerinden bahsedilmektedir. Yani yukar›da ﬂiirlerde geçen Tâceddîno¤lu
mahlas› aç›kça, Tâceddîn Velî’nin o¤lu ﬁeyh Mustafa Efendi olmal›d›r. Bu ﬂiirlerin
Tâceddîn Velî’nin veya o¤lunun olup olmamas› bir tarafa ﬂimdilik ilk defa yay›nlanm›ﬂ olmas› önem arzetmektedir. Kanaatimizce bu hususu ileriki zamanlarda yap›lacak detayl› ve akademik çal›ﬂmalarla gün yüzüne ç›kacakt›r.
Yukar›daki ﬂiirler, muhtevâ olarak tekke tarz›nda ‹lâhî formunda yaz›lm›ﬂ ﬂiirlerdir. ﬁiirleri inceleyen ﬁapolyo’nun edebî de¤eri hakk›ndaki görüﬂü ﬂöyledir:
“Bu ﬂiirler okundu¤u zaman ﬁeyh Tâceddin o¤lu ﬁeyh Mustafa’n›n büyük bir ﬂair oldu¤u meydana ç›kmaktad›r. Bu eser, bir Tâcî Dîvan’›d›r. Edebiyat tarihimizi zenginleﬂtirecek bir mahiyet arzetmektedir39.” ﬁiirlerin dili görüldü¤ü gibi
Yûnus Emre’nin ilâhîleri kadar sâde ve anlaﬂ›l›r. Genellikle âyetlere telmih yap›ld›¤› göze çarpmaktad›r. Ümit ederiz ki, bu ﬂiirlerin yer ald›¤› Divan zamanla
bulunur, insanlar›n istifâdesine sunulur.

E-Tâceddîn Dergâh›’n›n Türk Tarihindeki Yeri
Tâceddîn Dergâh›, Türk milletinin top yekun yeniden varolma mücadelesi Kurtuluﬂ Savaﬂ›n›n kazan›lmas›nda manêvî bir merkez olarak simgeleﬂen ve ‹stiklâl
Marﬂ›’n›n çat›s›n›n alt›nda yaz›ld›¤› bir mekand›r. Kanaatimizce Âkif’in bu eﬂsiz
ﬂiirini bir dergâh çat›s› alt›nda yazm›ﬂ olmas› bir tesadüf olmasa gerektir. Mehmet Âkif Ersoy (ö. 1936) merhumun Burdur Milletvekilli¤i dönemi dahil Ankara’da kald›¤› Nisan 1920-May›s 1923 tarihleri aras›nda üç y›l süre ile ikâmet etti¤i ve ‹stiklâl Marﬂ›’n› yazd›¤› Dergâh Evi’nin herhangi bir kitâbesi yoktur. Âkif
eserini 17 ﬁubat 1921 tarihinde yazm›ﬂt›r. Fakat birinciye mükâfat verilece¤i haberi üzerine eserini vermemiﬂ, ancak Maârif Vekîlinin yaz›l› ricas› ve teminat›
üzerine buna raz› olmuﬂtur. Di¤er bir rivâyette, Âkif bu ödülü, Dâru’l-Mesâi
ad›nda fakir han›mlar›n desteklendi¤i bir kuruluﬂa vermiﬂtir40.
1920 y›l›nda Maârif Vekâleti taraf›ndan ‹stiklâl Marﬂ› için bir müsâbaka aç›l›r.
Bu müsâbaka, dönemin Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yay›nlan›r. Türk ﬁâirlerinin Nazar-› Dikkatine-Maârif Vekâleti’nden baﬂl›kl› ilânda gönderilecek eserlerin 23 Kânunuevvel 1336 (23 Aral›k 1920) tarihinde, Maârif Vekâletince edebî
bir hey’et taraf›ndan seçileçe¤i, 500 lira mükâfât verilece¤i, bestesi için de müsâbaka aç›larak, kazanana ayr›ca 500 lira verilece¤i bildirilmekte idi41. O dönemde Maârif Vekâletinin müsabaka açmas› üzerine 724 ﬂâir baﬂvurur. Ancak müsabakay› kazanacak ﬂâir baﬂvurmam›ﬂt›. Çünkü o memleketin kurtulaca¤›n› parayla söyleyemezdi. Maârif Vekili Hamdullah Suphi Tanr›över’e göre bu marﬂ›,
ancak Âkif gibi biri yazard›. Yaln›z Âkif’in ödüllü bir iﬂe girmeyece¤ini biliyordu. Ve ona ﬂu özel mektupla bu teminat› verdi:
209

.

“Pek aziz ve muhterem efendim,
‹stiklâl marﬂ› için aç›lan müsâbakaya iﬂtirak buyurmamalar›ndaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vard›r. Zât-› üstâdânelerinin matlup ﬂiiri vücûda getirmeleri maksad›n husûlü için son çare olarak kalm›ﬂt›r. Asîl endiﬂenizin icap etti¤i ne varsa hepsini yapar›z. Memleketi bu müessir telkin ve tehyic vas›tas›ndan mahrum b›rakmaman›z› rica ve bu vesîle ile en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim.
5 ﬁubat 1337
Umuru Maarif Vekili
Hamdullah Suphi”
Bu rica mektubu üzerine Âkif, müsabakaya girdi. Maârif Vekâleti müsabaka için
bir heyet seçmiﬂti. Bu heyette Doktor ﬁâir Hüseyin Suat ve Bursa Meb’usu ﬁair
Muhiddin Baba da, yer almaktayd›. Onlar da birer ﬂiirle kat›lm›ﬂlard›. Ancak
Âkif’in ﬂiir yazmakta oldu¤unu duyunca, yar›ﬂmadan çekildiler ve sadece seçici kurula girdiler42.
Seçici kurulda bulunan Hüseyin Suat’›n aktard›¤›na göre imzas›z üç ﬂiir finale
kal›r ve Âkif’in ﬂiirinde de imza olmad›¤› halde tan›rlar ve o ﬂiiri seçerler. Ancak Hamdullah Suphi’nin 1 Mart 1921 Sal› günü konuyla ilgili ‹stiklâl Marﬂ›’n›n
Mecliste birinci müzâkeresi esnas›nda yapt›¤› konuﬂmas›nda kendi ifadesiyle,
“Yedi tanesi en fazla evsâf› hâiz olarak görülmüﬂ ve ayr›lm›ﬂt›r”43. Hamdullah
Bey bu oturumda ﬂiiri okur ve büyük bir heyecan seli olur44. Tâceddin Dergâh’›
Âkif’e o kadar ilham kayna¤› olmuﬂtur ki, dergâh›n penceresinden etraftaki yeﬂilli¤e bakarken,
Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ,
derken topra¤›n alt›n› düﬂünüyor ve ﬂu m›sra dudaklar›ndan dökülüyordu:

ﬁühedâ f›ﬂk›racak topra¤› s›ksan ﬂühedâ!
Hamdullah Suphi, Büyük Millet Meclisi’nde ‹stiklâl Marﬂ›’n›n bu iki m›sra›n›
okurken Nâfia Vekili Fâz›l Paﬂa haz›rlan›p; ﬂiir bitince tekrar okunmas›n› hayk›rarak rica edecekti. Ve üç kere yüksek sesle ba¤›rm›ﬂ, ve arkas›ndan meb’uslar
marﬂ› ayakta dört defa dinlemiﬂlerdi45. Yine Adnan Ad›var’›n meclis baﬂkanl›¤›ndaki ikinci oturumda ‹stiklâl Marﬂ›’n›n bu ﬂekilde Mecliste Maârif Vekili
Hamdullah Suphi Tanr›över taraf›ndan okunarak ayakta kabulü ise 12 Mart
1921 Cumartesi günü gerçekleﬂmiﬂtir46. Olay›n görgü tan›¤› Eﬂref Edip o manzaray› ﬂöyle canland›r›r: “Maârif Vekili, bu marﬂ› meclis kürsüsünden okudu¤u zaman meb’uslar›n alk›ﬂlar›ndan meclisin tavanlar› sars›l›yordu. Ruhlar› o kadar
heyecan kaplam›ﬂt› ki, bütün meclis yekâre bir kalp hâlinde dalgalan›yordu47.”
O anda Milletvekili olarak mecliste bulunan Âkif ise mahcubiyetinden, baﬂ›n›
kollar›n›n aras›na sokmuﬂ, s›ran›n üstüne yumulmuﬂtu. Hatta Âkif’in utanc›ndan Meclis’te duramay›p, d›ﬂar› ç›kt›¤› da söylenmektedir48. Yine Mehmet Âkif
vefat›ndan biraz önce ﬂu cümlelerle memlekete ve millî tarihe arma¤an etti¤ini
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söylüyordu: “O ﬂiir art›k benim de¤ildir. O, milletimin mal›d›r. Benim milletime
karﬂ› en büyük hediyem budur49.”
‹stiklâl Marﬂ›, ilkönce Sebîlü’r-Reﬂad’da yay›nland›50. Arkas›ndan Hâkimiyet-i
Milliye51 ve Yar›n52 gazetelerinde, müstakil olarak yay›nlanm›ﬂt›r53. Ayr›ca Âkif,
daha önce bulundu¤u Kastamonu’da ç›kmakta olan Aç›kgöz Gazetesine ‹stiklâl
Marﬂ›n› kendi el yaz›s› ile yaz›p, göndermiﬂ ve 21 ﬁubat 1337/1921 tarihinde yay›nlanm›ﬂt›r54. Gazetede ‹stiklâl Marﬂ›n›n baﬂ taraf›na yaz›lan ﬂu cümleler çok
anlaml›d›r: “ﬁâir-i a’zam ve muhterem Mehmet Âkif Bey Efendi üstad›m›z, (‹stiklâl Marﬂ›) unvanl› bir bedîa-i nefîselerinin ilk neﬂri ﬂerefini gazetemize lütuf
buyurdular. Her m›sra›nda Türk ve ‹slâm ruhunun ulvî ve mübârek hisleri titreyen bu âbide-i san’at› kemâli hürmet ve mubâhatla dercederiz.”
Gerçekten Hamdullah Suphi’nin marﬂ›n kabulünden sonraki meclisin ikinci
müzâkeresinde bu ﬂiirle ilgili söyledi¤i ﬂu söz ‹stiklâl Marﬂ›n› tavsif etmek için
yeterlidir: “Âkif Bey bu ﬂiirini ilâhî bir belâgatla yazm›ﬂt›r”55. Yine edebiyat tarihçisi ve dilci Muharrem Ergin, ‹stiklâl Marﬂ›’yla ilgili olarak ﬂunlar› söyler: “‹stiklâl Marﬂ› müsâbakas›na kat›lan bütün ﬂiirleri gördük. ‹lk önce, bu ﬂiirlerin hiç
biri Meclis’i dahi tatmin etmemiﬂtir. Edebiyatç›lar olarak bizi de tatmin etmemekte ve hiç birisi Mehmet Âkif’in ‹stiklâl Marﬂ›’n›n eline su dökecek bir ﬂiir
hüviyetinde görünmemektedir. Bundan sonra da hiç kimse ayn› seviyede bir ﬂiir yazamaz, yazamayacakt›r56.”
‹stiklâl Marﬂ›’n›n bestesine gelince, 1930 y›l›na gelinceye kadar muhtelif kimselerin besteleriyle çal›nd›. ‹stanbul’un bir k›sm›nda Ö¤retmen Zâtî Arca’n›n, Kad›köy taraf›nda ise Ali R›fat Ça¤atay’›n bestesi söylenmekte idi. 1924 y›l›nda
toplanan Maârif Vekâleti kurulu Ali R›fat Ça¤atay’›n bestesinin tüm okullarda
çal›nmas› için bildirge yay›nlam›ﬂt›r. Marﬂ›n bestesi için de bir yar›ﬂma aç›lm›ﬂ
yirmi dört kiﬂi kat›lm›ﬂt›r. Marﬂ 1930 y›l›na kadar bu besteyle çal›nm›ﬂ, ayn› y›l
Cumhurbaﬂkanl›¤› Orkestra ﬁefi Zeki Üngör taraf›ndan yeniden bestelenmiﬂ ve
günümüze kadar çal›na gelmiﬂtir57.
‹stiklâl Savaﬂ›ndan sonra Ankara Palas’ta bir zafer balosu verilir. Gazi Mustafa
Kemal Paﬂa hazretleri, geç saatlerde baloya gelir. Salon h›ncah›nç doludur. Baﬂlar merakla giriﬂ kap›s›na çevrilir. Çünkü Gazi içeriye girmektedir. O anda ‹stiklâl Marﬂ› çalmaya baﬂlar. Gazi ve davetliler marﬂ› k›p›rdaman, derin bir huﬂû
içinde dinlerler. Marﬂ o anda resmen ilk defa çal›nmaktad›r. Marﬂ bitince Gazi,
takdirlerini ve memnuniyetini aç›kca bildirir58.
Âkif’in bu dergâha gelip, yerleﬂmesinin canl› ﬂahidi, yan›ndan pek ayr›lmayan
Eﬂref Edip bunu ﬂöyle aktar›r: “Ankara’ya gelince do¤ru Tâceddîn Dergâh›’na
indik. O zaman Ankara’da mesken buhran› oldu¤u için herkes bir tarafa s›¤›nm›ﬂt›. Tâceddin Dergâh› ﬂeyhi, bir hürmet-i mahsusa olmak üzere dergâh’› üstada tahsis etmiﬂti. Dergâh deyince derviﬂler, âyinler hat›ra gelmesin. Eﬂraftan
birinin adetâ selâml›k dairesi. Ufak bir köﬂk gibi muntazam yap›lm›ﬂ. ‹çi d›ﬂ›
boyal›. Döﬂenip, dayanm›ﬂ, güzel ve geniﬂ bir bahçesi var. Türlü türlü meyvalar. Önünde bir ﬂad›rvan var, ﬂar›l ﬂar›l sular ak›yor. Üstat Ankara’daki bütün
211

.

ﬂiirlerini ve ‹stiklâl Marﬂ›’n› hep bu dergâhta yazm›ﬂt›r59.” Eﬂref Edip, ‹stiklâl
Marﬂ› kabul edildikten sonra dergâh’ta samimi bir merâsim yap›ld›¤›ndan,
Âkif’i tüm sevenlerinin ve dönemin milletvekillerinin onu tebri¤e geldi¤inden
bahseder60.
Bu dergâh, ‹stiklâl Marﬂ›’n›n yaz›ld›¤› mekan olarak Cumhuriyet tarihinde ilk
defa 1949 y›l›nda dönemin Ankara Belediye Baﬂkan› Dr. Râ¤›p Tüzün taraf›ndan tesbit edilmiﬂ ve soka¤›na ﬁâir Âkif Soka¤› ad› verilmiﬂtir61. Gerçekten o
dönemde Râ¤›p Tüzün 1948-1950 y›llar› aras›nda Ankara Belediye Baﬂkan›d›r62. Baﬂkan önce Âkif’in marﬂ›, Tâceddin Dergâh›nda tekke odas›nda m›; yoksa ailesini Ankara’ya getirdi¤i zaman ﬂeyhten kiralad›¤› evde mi yazm›ﬂt›, bunu araﬂt›r›r. Bu tahkik esnas›nda Âkif’in aile dostunun k›z›, Süheylâ Karan Han›mefendi’ye sorar. O da baﬂkana, ailesinin ﬂiirin yaz›ld›¤› tarihte Kastamonu’da oldu¤unu ve Âkif’in o zaman yaln›z halde Tâceddin Dergâh›’nda ikâmet
etmekte oldu¤unu, ayr›ca ﬂiiri de orada yazd›¤›n› bizzat kendinden iﬂitti¤ini
söyler63. Ayn› han›mefendinin beyan›na göre bundan üç ay sonra, yaklaﬂ›k Haziran 1921 tarihinde Âkif, ailesini getirmek için Tâceddîn Dergâh› ﬂeyhinin evini kiralar64. Yine o dönemlerde Eski Baytar Dairesi Kâtibi, Âkif’in tekke’de oturdu¤u bu oday› ziyaret etmek ister. Bir taksi ile Ulus’tan Tâceddin Dergâh›’na gider. Orada kimse kendisine yard›mc› olamad›¤› için ‹mam› bekler. Camii’nin
yaklaﬂ›k elli y›ld›r ‹maml›¤›n› yapan Tevfik Efendi, kendisine refâkat eder ve
Âkif’in ‹stiklâl Marﬂ›n› yazd›¤› mesken’i ve oday› gösterir. ‹mam, son defa
Âkif’i M›s›r’da hacca giderken ziyaret etti¤ini, daha önceden de tan›ﬂt›klar›n›
söyler. Kâtip’in ziyaretten sonra kafas›nda canlanan ﬂu fikirler, günümüz için
de çok anlaml›d›r diye düﬂünüyoruz: “Hiçbir taraf› görmeyen bu oda, Mehmet
Âkif’in ömrünün saadet içinde geçti¤i bir yerdi. Bugün bu bina devletin mülkiyeti alt›ndad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n tasarrufu alt›nda... Acaba niye bu
oda, Âkif’in beﬂinci, onuncu, on beﬂinci y›ldönümlerinde Ankara’daki okullar›n talebelerine gösterilmez ve “‹ﬂte buras› her zaman okuyup durdu¤umuz ‹stiklâl Marﬂ›’n› yazan›n oturdu¤u yerdir; denilmez, onlara böylece eski Ankara’n›n hâli anlat›lmaz65.”
Halk aras›nda Tâceddîn Dergâh› ve günümüzde Mehmet Âkif Ersoy Müze Evi
olarak bilinen bina iki katl›, ahﬂap, karkas çat›l› küçük bir yap›d›r. Bu mekan ve
külliyenin yer ald›¤› çevre, ﬂu anda tam bir mezbelelik görünümündedir. Türk
milletinin bayrak, vatan gibi en mukaddes de¤erlerinden biri olan ‹stiklâl Marﬂ›’na ev sahipli¤i yapm›ﬂ olan bu yerin ﬂan›na uygun bir mekan haline getirilmesi zarurî görünmektedir. Tâceddin Dergâh› dahil bütün bir külliye, hâlen Hacettepe Üniversitesi merkez kampusünün içinde yer almaktad›r.

SONUÇ
Tâceddîn-i Velî, Anadolu’da özellikle Ankara’da Celvetî tasavvuf okuluna ait bilinen tek dergâh olmas› ve yaklaﬂ›k üç as›r bir süreden beri Hac› Bayram’dan
sonra ikinci merkez olarak Ankara ve Ankaral›lara maneviyât vermesi aç›s›ndan
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mühim bir mekând›r. Bundan on-yirmi y›l evveline kadar o çevrede görülen halk›n bat›l inanç ve hurafe uygulamas›n›n da günümüzde kalmay›p, ‹slâmî inanç
ve kurallara uygun bir yer hâline gelmiﬂ olmas› da ayr›ca önemli bir geliﬂme telakkî edilmelidir.
Tâceddîn Velînin mensubu bulundu¤u Celvetiyye tasavvuf ekolü, kuruldu¤u
XVII. yüzy›ldan itibaren ‹stanbul, Anadolu ve özellikle Balkanlarda etkili olmuﬂ
ve yay›lm›ﬂt›r. Gerek ‹stanbuldaki gerekse Anadolu’daki Celvetî tekkeleri, tekkelerin seddi ve ilgas›na kadar (30 Kas›m 1925) nüfûz ve tesirini devam ettirmiﬂ,
bir çok mutasavv›f ve insan yetiﬂtirmiﬂtir. Bu tasavvuf ekolü Türk kültürüne ve
Türk edebiyat›na faydalar› dokunmuﬂ baﬂta Azîz Mahmud Hüdâî (ö. 1038/1623)
olmak üzere, Sar› Abdullah Efendi (1071/1661), Olanlar ﬁeyhi ‹brahim Efendi
(ö. 1066/1655), ﬁeyhülislâm Hocazâde Es’ad Efendi (ö. 1034/1625), Nev’îzâde
Atâullah Efendi (ö. 1045/1635), Bursal› Mehmed Tahir (ö. 1925) ve burada bahis konusu olan Tâceddin Velî gibi pek çok insan yetiﬂmiﬂtir. Celvetî tekkeleri
kuruluﬂundan kapat›lmas›na kadar toplumun her kesiminden insanlar yetiﬂtirmiﬂ ve her s›n›ftan insana irﬂat faaliyetleri ile ulaﬂm›ﬂt›r.
Mehmet Âkif, o günün ﬂartlar›nda gece içine do¤an m›sralar› Dergâh’›n duvarlar›na yazd›¤› rivâyetine göre, belki de m›sralar ﬂimdiki s›van›n alt›nda hâlen durmaktad›r. Bu vesileyle biz de bu önemli mekân›n içinde bulundu¤u ve ona yak›ﬂmayacak bak›ms›z hâlden bir an önce kurtar›l›p, dergâh ve çevresinin çevre
düzenlemesi yap›l›p, bir Mehmet Âkif veya ‹stiklâl Marﬂ› Park› ﬂekline getirilmesini arzu ediyoruz. Yine bu mekân hiç de¤ilse belli günlerde Ankara’daki
okullar taraf›ndan ziyaret edilmeli, genç ve küçük yavrular›m›za ‹stiklâl Marﬂ›’n›n yaz›ld›¤› bu ortam sevdirilip, onlar›n zihinlerindeki millî duygular canl›
tutulmal›d›r.
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d›k. Maalesef bilimsel çal›ﬂmalardaki dikkatsizli¤imiz ve vurdumduymazl›¤›n gelecek kuﬂaklara
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Balkanlar’da Celvetîlik ve
Münîrî-i Belgrâdi
T A X H ‹ D ‹ N

B Y T Y Q I

Tacettin Bitici, Araﬂt›rmac› - Yazar Kosova

BULGAR‹STAN’DA CELVETÎL‹K:
Filibeli ‹smail Efendi:
Filibe kasabas›ndand›r. Babas›, Alâeddîn b. Muhsin Efendi Filibe’de Halvetî tekkesinde postniﬂîndir. Babas›n›n vefât›ndan sonra tahsîl için ‹stanbul’a gelir. ‹stanbul’da Azîz Mahmud Hüdâyî’ye intisâb eder. Seyr u sülûkunu tamamlad›ktan
sonra hilâfet al›r ve Hüdâyî’nin emriyle Filibe’de babas›n›n zâviyesine postniﬂîn
olarak gider. Bu tekkede 20 sene Celvetîli¤i neﬂreder. Hacca gitmek için ‹stanbul’a
geldi¤inde, Ayasofya câmiinde vaz eder. bu vaz›n› Sultan IV. Murad çok begenir
ve hacc dünüﬂünde ‹stanbul’da ikâmet etmesi için ferman buyurur. 1052/1642 y›l›nda vefât eder ve Çukurhamâm civâr›nda inﬂâ ettirdi¤i zâviyeye defnedilir.
Osmân Efendi - Sofyal›
Yusuf Efendi - Pravadi
Tatar ‹brâhîm Efendi
Tatar ‹brâhîm Efendi K›r›m’dan gelip, ilim tahsîlinden sonra Nûreddînzâde’den
tarîkat›n› tamâmlar. Bir müddet Cerrahpaﬂa Câmiinde vâizlik yapm›ﬂ. Nûreddînzâde’nin vefât›ndan sonra Küçük Ayasofyâ’da ﬂeyhinin yerine nasbolunup,
mürﬂid olur.1
Salâtîn câmiinde va’z edip, tefsîr ve hadîs okuturmuﬂ.2 Hüseyin Vassâf, Tatar ‹brâhîm Efendi’yi Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halîfesi olarak zikreder.3
Atâî ve Süreyya Bey 1001 h./1593 m. y›l›nda vefât etti¤ini söylerken,4 Münîrî
Efendi 999 / 1590-91 y›l›nda vefât etti¤ini ifâde etmektedir.5 Mehmed Tâhir ise,
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Azîz Mahmud Hüdâyî
türbesinin yan›ndaki
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1042 h./1634 m. y›l›nda vefât etti¤ini zikretmektedir.544 Mehmed Tâhir’in vermiﬂ oldu¤u bu târih yanl›ﬂt›r.

Eserleri:
Etvâr Manzumesi
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., T›rnpval› 334 (vr. 85-87 - Osm);
Fethu Merâtibi’l-Kulûb
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Paﬂa 763 (vr. 43b-49a - Arp);
Kitâbu’l-Kudve ve Risâletü’l-Üsve
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Cârullâh 2079 (vr. 131-139 - Arp);
Medâricu’l-Meliki’l-Mennân fî Beyâni Maârici’l-‹nsân
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Musalla Medresesi 2004 (vr. 259 - Arp); Ba¤dadl› Vehbi 699
(vr. 185 - Arp); Reîsu’l-Küttâb 1135 (vr. 200 - Arp);
Risâle Fî Beyân-i Esrâr-› Asâ-y› Mûsâ ve’l-Yedi’l-Beyzâ
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 46-51 - Arp); Cârullâh 2079 (vr. 43-52 - Arp);
H.Hüsnü Paﬂa 763 (vr. 81b-86b - Arp);
Risâle-i ‹brâhîm K›r›mî
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Konya Belediyesi ‹zzet Koyuno¤lu ﬁehir Müzesi Ktp., 13924 (vr. 6 - Osm);
Risâle fî Neﬂ’et
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Paﬂa 763 (vr. 70a-78a - Arp);
Risâle fî Ta’bîri’r- Rü’yâ
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Cârullâh 2079 (vr. 52-55 - Arp);
Risâle fi’t-Tasavvuf
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 38-46 - Arp); Millet Ktp., Ali Emiri RY 815
(vr. 25-30 - Arp);
Risâle fî Tefsîr-i âyeti’n- Nûr
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp.,Fâtih 5381 (vr. ???);
Risâletu’l-Ehâdîs
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
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Çorum ‹skilip ‹lçe Halk Ktp., 1247 (vr. 82 - Arp) (dört risaleli);
Risâle fi’l-Küfri’l-Hakîki ve’l-‹slâmi’l-Mecâzî
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Millet Ktp., Ali Emiri RY 815 (vr. 21-25 - Arp);
Sultân Murâd Hân’a Dâir Bir Risâle
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Paﬂa 763 (vr. 103b-111b - Osm);
Tasavvufa Dâir bir Risâle
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Paﬂa 763 (vr. 100b-103a - Osm);
Tefsîru Sûre-i Kureyﬂ
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 32-34 - Arp);
Tefsîru Sûre-i Kadr
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 34-38 - Arp);

Atpazarî Osmân Efendi
“Fadl-› ‹lâhî” diye meﬂhûrdur. ﬁumnuludur. Tahsîl için ‹stanbul’a gelir ve Atpazar› semtinde ikâmet etti¤i için Atpazarî diye an›l›r. ‹stanbul’da Zâkirzâde Abdullâh Efendiye intisâb eder ve hilâfet al›r. ﬁeyhinin emriyle Aydos’a halîfe olarak gider. Aydos’ta ﬂeyhinin vefât›na kadar kal›r. Sonra ‹stanbul’a düner. Magosa’da sürgünde bulundu¤u esnâda 1102/1690 y›l›nda vefât eder ve orada defnedilir. ‹smail Hakk› Bursevî’yi bu zât yetiﬂtirir. Birçok eser te’lif etmiﬂtir.

BOSNA
Abdürrahmân Efendi - Bosna
ARNAVUT ETN‹K TOPRAKLARINDA CELVETÎL‹K
Manast›rl› Hasan
Manast›r’l› Kad› Hasan b. Ali, IV Sultan Murâd devrinde yaﬂam›ﬂ fazilet sâhibi
ve edebiyatç› bir zâtt›r. Firâknâme nâz›m› ve Hadîs-i Erbaîn ﬂârihi.7
Firâknâme ﬂu kütüphânelerde bulunmaktad›r:
Millet ktp., 321 (vr. 153 - Osm)
Süleymâniyye ktp., yazma ba¤›ﬂlar, 4338; ‹hsan Mahvi, 133 (vr. 152 - Arp)
Tercüme-i hadîs-i erbaîn adl› eseri ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
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Süleymâniye ktp., ‹brahim Efendi, 187 (vr. 15-23 - Arp)
Fasl fî beyâni’l-Muharremât adl› eseri ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675 (vr. 198-199 - Arp)
Risâle fî beyâni’l-farz ve’l-vâcib eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675, (vr. 280-284 - Arp)
Risâle kâle sâhibu’l-miftâhi’l-fenni’l-evvel eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675, (vr.287-288- Arp)
Risâle fi’l-vekâle fi’l-bey’-i ve’ﬂ-ﬂirâ eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675, (vr. 276-279 - Arp).

SIRB‹STAN’DA CELVETÎL‹K
Ali Efendi Belgradî
Bu zât hakk›nda Münîrî Efendi, Ümmî Sinân tarîkat›nda Nasûh ad›nda bir azîzden terbiye buldu¤unu, hilâfetle müﬂerref oldu¤unu, her y›l dervîﬂleriyle erbaîn ç›kard›¤›n› ve 1003 h./1594 m. y›l›nda âhirete rihlet etti¤ini, ifâde etmektedir.8
Belgrâdl› Alî Dede hakk›nda di¤er tabakât kitaplar›nda herhangi bir bilgiye rastlayamad›k.9
Mecelle fi’l-Ferâiz
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Bayezid Devlet Ktp., Bayezid 2624 (vr. 9 - Arp);
Risâle fî ‹lm-i Ferâiz
Eser ﬂu kütüphanede bulunmaktad›r:
Köprülü Ktp., Fâz›l Ahmed Paﬂa 1581 (vr. 28-32 - Arp);

Korucuzâde Belgrâdî
Evilyâ Çelebî Belgrâda yapm›ﬂ oldu¤u ziyâretten bahsederken, Hüdâyî Efendi’nin Korucuzâde ad›nda Belgrâdda bir zâtt› zikreder.548

MÜNÎR‹-‹ BELGRÂDÎ
A. ‹smi
Kâtib Çelebî,11Hanciç12 ve Baﬂagiç,13 müellifin as›l isminin Nûrullâh oldu¤unu
söylerler. ﬂabanoviç, Müvekkid’in Kâtib Çelebî’ye dayanarak “Münîrî” mahlas›n›n as›l ismi olan Nûrullâh’tan geldi¤ini iddia etmekte oldu¤unu söylemektedir.14 ﬂabanoviç’e göre, müellifin ismi Nûrullâh de¤il, ‹brâhîm b. ‹skender’dir. O,
bu iddias›n› ﬂu delillere dayand›rmaktad›r: 15
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a. Münîrî Efendi’nin “Sübülü’l-Hüdâ” adl› eseri Gâzî Hüsrev Bey Kütüphânesinde no. 826 kay›tl› numarada bulunmaktad›r. Bu eserin müellifinin “ﬁeyh ‹brâhîm el-Münîrî” oldu¤u yaz›lmaktad›r16.
b. Berlin Kütüphânesinin ﬁark Yazmalar› Bölümünde, Münîrî Efendi’nin bir
mektûbunda “‹brâhîm b. ‹skender eﬂ-ﬁehîr bi’l-Münîrî” imzas› yer almaktad›r17.
c. Ayn› bölümde Münîrî Efendi’nin “Nisâbu’l-‹ntisâb” adl› eseri de bulunmaktad›r. Bu eserin de müellifinin ayn› zât oldu¤u bilinmektedir18.
d. Ayn› bölümde Azîz Mahmud Hüdâyî Ef.’nin Münîrî Efendi’ye yazm›ﬂ oldu¤u
mektûbun sûreti de bulunmaktad›r.
ﬁabanoviç’in bu iddialar›n› kabûl edersek, Münîrî Efendi’nin ismi, ‹brâhîm b. ‹skender oldu¤unu kabûllenmekten baﬂka bir yolumuz kalmamaktad›r.

B. Âilesi
Münîrî Efendi’nin âilesi hakk›nda ﬂu ana kadar herhangi bir bilgiye sâhib de¤iliz. Ancak, müellif “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserinde Dimitrofça’dan Belgrâd’a göç etmesini anlat›rken, orada babas›n›n kabrinin bulundu¤unu ve annesinin de orada babas›n›n yan›na defnedilmeyi arzu etti¤ini anlatmaktad›r. Hâkeza,
annesinin hummâ hastal›¤›na kap›ld›¤›n›, hummâ’dan vefât etti¤ini ve vâsiyeti
üzerine Dimitrofça’da babas›n›n kabrinin yan›na defnedildi¤ini anlamaktay›z.19

C. Do¤um Yeri
Çal›ﬂmalar›n tümü Münîrî Efendi’nin Bosnal› oldu¤unu söylemektedirler. Fakat
do¤du¤u ﬂehir hakk›nda kesin bir bilgiye sâhip de¤iliz.
Müellifin “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserinde, Dimitrofça’dan Belgrâd’a göç
etmesini anlatt›¤›na20 dayanarak, Dimitrofça’da do¤mam›ﬂ olsa da, orada bir
müddet yaﬂam›ﬂ oldu¤unu anlamaktay›z.

D. E¤itimi
Münîrî Efendi’nin e¤itimi hakk›nda kesin bir bilgiye sâhib de¤iliz. Fakat, Münîrî Ef. “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserinde Vildân Ef.’den bahsederken, “merhûm hocam”21 diye bahsetmektedir. Yine ayn› eserinde Vildânzâde Efendi’den
bahsederken “üstâd›m o¤lu”22 diye bahsetmesine dayanarak, Vildân Efendi’den
e¤itim gördü¤ünü anlamaktay›z. Atâî de, Vildânzâde Efendi’nin babas›ndan
“mukaddemât-› ulûmi âdâd ve tahsîl-i isti’dâd”23 eyledi¤ini kaydetmektedir.
Hanciç’e göre ise, Münîrî Efendi ilk tahsîlini babas› ve Vildânzâde’nin babas›ndan yapm›ﬂ ve bâz› meﬂâyihtan ilmini tamâmlam›ﬂt›r.24
ﬂabanoviç’in verdi¤i bilgilere göre ise, Münîrî Efendi’nin ‹stanbul’da en yüksek
medreselerden mezûn oldu¤unu anlamaktay›z.25 Eserlerinin bir ço¤unu Türkçe
yazmas› da ﬂabanoviç’in bu iddias›n› desteklemektedir.
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III. Murat dönemi ticari hayat› tasvir eden minyatür

E. Hocalar› ve ﬁeyhleri
Vildân Efendî
Vildânzâde’nin babas› olan Vildân Efendi Anadolu’dan Rûmeli’ye geçip makar›
sûfiyye olan Sofyâ’da ikâmet etmiﬂtir.26 Münîrî Efendi “Silsiletü’l-Mukarrebîn”’de
bu zâttan “merhûm hocam” diye bahseder,27 fakat hakk›nda bir bilgi vermez.

Mevlânâ Alî Efendi
Münîrî Efendi’nin muhtemel ﬂeyhlerinden birisi Mevlânâ Alî Efendi’dir.28 Çünki,
Münîrî Efendi bu zâttan bahsederken, “ﬁeyhanâ ve Mevlânâ” diye bahseder.28 Bu
zât Dimitrofça’da medfûndur. Bilindi¤i gibi Münîrî Efendi de Dimitrofça’da ikâmet
emiﬂtir. Anne ve babas› da orada medfûndur. Bütün bunlara dayanarak Mevlânâ
Alî Efendi, Münîrî Efendi’nin muhtemel ﬂeyhi oldu¤u kanâatine varmaktay›z.

Azîz Mahmud Hüdâyî
Silivri Koçhisâr’da dünyâya gelen Azîz Mahmud Hüdâyî ilk tahsîlini Silivri’de,
medrese tahsîlini ise ‹stanbul’da tamamlam›ﬂt›r. Talebeli¤i esnâs›nda Nûreddînzâde’ye M›s›r’da nâibli¤i zamân›nda Kerîüddîn Halvetî vas›tas›yla “Halvetî” tarîk›na,
Bursa’da nâib ve müderrisli¤i zamân›nda Üftâde vas›tas›yla Bayrâmiyye’nin Celvetî koluna intisâb etmiﬂtir. Daha sonralar› bu tarîkat› sistemleﬂtiren kiﬂi olmuﬂtur30
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Belgrad Kalesi

Belgrad Har›tas›

F. ‹lmî Fâaliyeti
Yap›lan araﬂt›rmalara dayanarak, Münîrî Efendi mezûniyetinden sonra Belgrâd’da vâiz, müzekkir, müderris ve müftülük görevlerinde bulunmuﬂ oldu¤unu
anlamaktay›z.31 Ömrünün büyük bir k›sm›n› Belgrâd’da fetvâ vererek, eserlerini
te’lîf ederek ve talebe yetiﬂtirerek sürdürmüﬂtür.32
‹leride de bahsedece¤imiz gibi Münîrî Efendi’nin Belgrâd’da, Yahyâl› Mehmed
Paﬂa’n›n yapt›rm›ﬂ oldu¤u câmide medfûn oldu¤una33 dayanarak ﬂabanoviç,
Münîrî Efendi’nin Yahyâl› Mehmed Paﬂa Medresesinde müderrislik yapm›ﬂ oldu¤unu ifâde etmektedir34.

G. Eserleri
Müellifin Arapça ve Türkçe olmak üzere ﬂu ana kadar tespit edebildi¤imiz eserleri ﬂunlard›r:
1- Risâle fî Hakîkati’l-‹slâmiyye: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp,. 198
(vr.116 b - 123 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
2- Risâle fî Reddi’s-Semâ’: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 147 a
- 162 b) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
3- Risâle bi Hakîkati’l-Mutasavvifîn: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198
(vr. 163 b - 166 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
4- Risâle fî Reddi’s-Semâ’: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 173 b
- 188 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
5- Risâletü’s-Selâhiyye: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 116 b 123 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
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6- Risâle Kavlu’r-R›zâ fi’t-Tenbîh Ale’l-Fusûs ve’s-Semâ’: Eser, Konya Bölge
Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 199 b - 214 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
7- Mektûb: Mektûb, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphânesinde 198 (vr. 216 b
- 219 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
8- ﬁerh-i Kasîde-i ﬁeyh Süleymân Delâletniﬂân: Eser, Çorum ‹l Halk Kütüphânesinde 668/1 (vr. 70) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
9- Risâle-i ‹’tikâd-i Ehl-i Hakk: Eser, Çorum ‹l Halk Ktp., 668/2 (vr. 70) kay›tl›
numarada bulunmaktad›r.
10- Nazmu bi’t-Türkiyyi fî Âfeti’l-Kahve ve’l-Hamri: Eser, Saraybosna (Sarajevo) Gâzî Hüsrev Bey Ktp., 945 (vr. 14-14) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
11- Nisâbu’l-‹ntisâb ve Âdâbu’l-‹ktisâb: Eser, Osmanl› Türkçesiyle kaleme al›nm›ﬂ olup, âhilik teﬂkilât› üzerinde durmaktad›r. Eser, Berlin National Bibliotehk
no. Lanbd. 589’da bulunmaktad›r.35 Abdülbâkî Gölp›narl›’ya göre bu eser 1029
h./1619-1620 m. y›l›nda telîf edilmiﬂ ve sünnî âlimlerin fütüvvet ehli ve fütüvvetnâmeler hakk›nda telakkîlerini yans›tan en önemli eserlerden biridir.36 Eserin Seyyid Muhammed’in “Miftâhü’d-Dakâik fî Beyâni’l-Fütüvveti ve’l-Hakâik”
adl› eseri tenkid için te’lîf edildi¤ini ifâde etmektedir. Eserin bir fotokopisi de
‹SAM Kütüphânesinde 297.7 kay›tl› numarada bulunmaktad›r.37
12- Sübülü’l-Hüdâ: Müellifin telîf etti¤i önemli eserlerinden biridir. Te’lîf sebebini kendisi bu eserinde ﬂöyle anlatmaktad›r: Arapça bilmeyen bâz› sevenleri,
furû-i dîni ö¤renme isteklerini kendisine arzederler. O da bu ihtiyâc› gidermek
için Hanefî f›kh›na uygun bir ﬂekilde bu eseri te’lîf eder.38 Eserin birçok nüshas› bulunmas›, ne kadar önemli bir eser oldu¤unu göstermektedir.
Eser ﬂöyle baﬂlar:

Hamdele ve salveleden sonra, eserin te’lîf sebebini anlat›r.
Münîrî Efendî bu risâleyi okuyanlardan “Risâlenin Türkçe yaz›lm›ﬂ olmas›ndan
dolay› hakaret etmemelerini” istirhâm etmektedir.39
Daha sonra, “Ma’rifetü’l- îmân” k›sm›yla devâm eder. ‹cmâlî tafsîlî olmak üzere îmân› iki k›s›mda mutalaa eder. “Îman-› icmâlî, gönülle inanmak ve dille tasdîk etmek” oldu¤unu ifâde etmektedir. “Îmân-› tafsîlînin ise, Hz. Peygamber’den
gelen haberleri ﬂüphesiz kabûl etmek” oldu¤unu ifâde etmektedir.40 Devâm›nda
îmân›n alt› ﬂart›ndan bahseder.
‹slâm k›sm›nda ise, “‹slâm, Allâh Teâlâ’n›n hükümlerini kabûl edip, onlara boyun e¤mek” oldu¤unu zikreder. Bu k›s›mda “iman ile ‹slâm aras›nda fark›n zâhirî oldu¤unu, hakîkatte bir fark›n olmad›¤›n›” ifâde eder.41 Zîrâ, “ikisi de Allâh’›n emirlerine inan›p uymak”42 oldu¤unu söylemektedir. Bu k›sm›n devâm›nda namaza girmeden önce gerekli olan temizlikten (gusul, abdest, teyemmüm,
hayz gibi konulardan), namaz türlerinden, zekât ve oruçtan bahseder.
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Eser bu güne kadar yay›nlanmam›ﬂt›r. Eser, 87. Y. 13 st. 197x130, 137x 77 mm.,
nesih yaz›s›yla yaz›lm›ﬂt›r.
Eserin sonunda yer alan:
ibâresine dayanarak, eserin 1038 h. (1628 m.) y›l›nda istinsâh edildi¤ini söyleyebiliriz.
Görebildi¤imiz eserin di¤er birkaç nüshas› ﬂunlard›r:

Süleymâniye Ktp., Yazma Ba¤›ﬂlar 2256, nesih yaz›s›yla yaz›l› ve meﬂin ciltlidir.
Süleymâniye Ktp., K›l›ç Alî Paﬂa 2025/11., ta’lîk tezhîbli yaz›s›yla yaz›lm›ﬂ ve
mukavva ciltlidir.
Süleymâniye Ktp., ‹brâhîm Ef. 871/3., nesih yaz›s›yla yaz›lm›ﬂ ve mukavva ciltlidir. Mustafâ b. Alî taraf›ndan 1126 h./1714 m. y›l›nda istinsâh edilmiﬂ.
Süleymâniye Ktp., Hâc› Mahmud Ef. 1067., nesih yaz›s›yla yaz›lm›ﬂt›r.
Süleymâniye Ktp., Denizli, No. 412/14., nesih yaz›s›yla yaz›lm›ﬂt›r ve bez kapl›
ciltlidir.
Gâzî Hüsrev Bey Ktp., 826., nesih yaz›s›yla (az bir k›sm› ta’lîk) yaz›lm›ﬂt›r.43
13- Seb’iyyât: Eser hakk›nda Kâtib Çelebî Keﬂfü’z-Zunûn adl› eserinde az da olsa bilgi vermektedir.
Türkçe kaleme al›nan eser, eski co¤rafya ve kozmografya âlimlerine dayanarak bu
bilimlere dâir bilgiler ihtivâ etmektedir. Eserin bir k›sm› manzûmdur. Yedi iklimden ayr› ayr› bahsetti¤i için, yedi bölümden oluﬂmaktad›r. Eser, Saraybosna (Sarajevo)’da bulunan Gâzî Hüsrev Bey Ktp., 2640/2 (vr. 39-52) numarada kay›tl›d›r.
Eser ﬂöyle baﬂlar:

Uzun bir giriﬂle giriﬂ yapar ve
sinden bahseder.
Eserin sonunda:

beyân›nda kozmosun yerle olan iliﬂki-

ifâdesi yer almaktad›r.
Eser, güzel ve okunakl› bir nesih yaz›s›yla yaz›lm›ﬂt›r. Türkçe ve Farsça ﬂiirler
yer almaktad›r. Türkçe ﬂiirler Emrî’den, Farsça ﬂiirler ise, Câmî’den al›nm›ﬂt›r.
Metin kenarlar›nda daha sonra ilâve edilmiﬂ de¤iﬂik notlar da yer almaktad›r.
Eserin sonunda yer alan:
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ibâresinden de anlaﬂ›ld›¤› gibi, eser, 989 h./1581 m. y›l›nda Cemâziye’l-ulâ ay›n›n ortalar›nda ‹lica’da yaz›lm›ﬂt›r.44
14- Mektûb: Münîrî Efendi’nin, Hüseyin Lâmekânî’ye yazm›ﬂ oldu¤u mektûbun
cevâb›n› ihtivâ eder. Bu mektûb Süleymâniye Ktp., ﬁehîd Alî Paﬂa 2819/3, “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserin sonunda yer almaktad›r. Mektûbun muhtevâs›
semâ ve raks konusudur. Müellif, bu uzun mektubunda semâ’›n reddine dâir delîlleri getirmektedir.
15- Tuhfetu’n-Nasîha: Mehmed Tâhir, Münîrî Ef.’nin bu adla bir eseri oldu¤unu ifâde etmektedir.45 Biz bu adla müellifin bir eserine rastlayamad›k.
16- Silsiletü’l- Mukarrebîn ve Menâk›bu’l- Muttekîn
Eseri, giriﬂ, Osmanl› Dönemine kadar yaﬂam›ﬂ zevât ve Osmanl› Döneminde
(Münîrî Ef.’nin yaﬂad›¤› döneme kadar) yaﬂam›ﬂ zevât hakk›nda bilgi ihtivâ etti¤i için, daha iyi anlaﬂ›lmas› bak›m›ndan üç k›s›mda incelemeyi uygun gördük.
Giriﬂ: Bu k›s›mda müellif, hamdele ve salveleden sonra, eseri yazma sebebini anlatmaktad›r. Eseri, Allâh’›n sevgili kullar›n› zikretmek, onlar›n himmetine nâil olma sebebini do¤uraca¤› için kaleme ald›¤›n› ifâde etmektedir. Devâm›nda Sivâsî,46 Üveysiyye,47 Hâc› Bayrâm,48 Zeyniyye,49 Nakﬂibendî50 ve Baba Kemâl Cündî51 tarîkat silsilelerini sunmaktad›r. Bu silsileleri sunarken, silsilelerdeki yanl›ﬂl›klar› veya bâz› silsilelerdeki, bâz› ﬂah›slar›n zikredilmeme sebeplerine de¤inir.
Birinci K›s›m: Bu k›s›mda müellif Hulefâ-i Râﬂidîn’den Hz. Ebû Bekir ve Hz. Alî’yi
zikreder. On iki imâm› zikrederken, bâz›lar›n›n vefât yeri olan Samarra yerine “Sermezrây”52 ta’bîrini kullan›r. Devâm›nda Hasan-i Basrî, Dâvûd-i Tâî, Ma’rûf-i Kerhî
gibi zevâttan baﬂlayarak Osmanl› Dönemine kadar yaﬂam›ﬂ zevât hakk›nda bilgi verir. Bu bilgileri verirken vefât târihlerini de vermeyi ihmâl etmez. Bu k›s›mda tahmînen 92 zâttan bahseder. Kesin rakam say›s›n› vermekten kaç›nmaktay›z çünkü,
bir zâttan bahsederken, onun halîfesi veyâ ö¤rencisinden de bahsedebiliyor.
‹kinci K›s›m: Bu k›s›mda müellif Osmanl› Döneminde 1029 h./1620 m.’li y›llara kadar yaﬂam›ﬂ zevât hakk›nda ve ortaya ç›km›ﬂ olaylar hakk›nda bilgi verir.
Bilgileri sunarken bâz› zevât hakk›nda cömertçe bilgi sunar, fakat bâz›s› hakk›nda çok az bilgi verir. Bu arada menk›belerini de vermekten kaç›nmaz.
Müellif, bilgileri sundu¤u kiﬂilerin ya kendileriyle görüﬂmüﬂ, veya onlar› yak›ndan tan›yanlarla görüﬂerek bilgi toplam›ﬂt›r. Bundan dolay› menk›belerini sundu¤u kiﬂiler hakk›ndaki bilgileri gerçe¤e en yak›n olan bilgilerdir.

H. Vefât Târihi ve Yeri
Münîrî Efendi’nin vefât yerinin Belgrâd oldu¤u kesindir. Fakat, vefât târihi hakk›nda kesin bir târih söylemek zordur. Yap›lan araﬂt›rmalar bu konuda de¤iﬂik
târihler vermektedirler. ﬁöyle ki:
Kâtib Çelebî53 , Bursal› Mehmed Tâhir54 ve Hanciç, Münîrî Efendi’nin I. Sultân
Ahmed 1012-1026 h./1603-1617 m. iktidâr›n›n son döneminde Belgrâd’da vefât
etti¤ini ifâde etmektedirler.
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Basagiç55 ve Dobraça56 1026 h./1617 m. y›l›nda vefât etti¤ini söylemektedirler.57
Hüseyin Ayvânsarâyî ise,
“el-gazâ”58 y›l›nda vefât etti¤ini söylemekte59
dir. Fakat, bu iddian›n yanl›ﬂ oldu¤u kanâat›nday›z. ‹leride de bahsedece¤imiz gibi Münîrî Efendi, Azîz Mahmd Hüdâyî’nin halîfesidir60. Fakat, Münîrî
Efendi Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinde çok sevdi¤i Azîz Mahmud Hüdâyî’den hiç bahsetmez. Bilindi¤i gibi, Hüdâyî 1038 h./1628 m. y›l›nda vefât etmiﬂtir.61 Bundan da Münîrî Efendi, Hüdâyî Efendi’den önce vefât etmiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
‹stanbul Kitâpl›klar› Târih-Co¤râfya Yazma Kataloglar› müellifi Bursal› Mehmed
Tâhir’in Osmanl› Müellifleri adl› eserine dayanarak, Münîrî Efendi’nin Sultân I.
Ahmed döneminin sonlar›nda vefât etti¤ini kaydetmektedir. Devâm›nda 1045
h./1635-1636 m. y›l› târihi yazmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi bu eserde çeliﬂki vard›r. Çünkü I.Ahmed dönemi 1012 - 1026
h./1603 - 1617 m. y›llar›n› kapsamaktad›r.
ﬁunu da ifâde edelim ki, ad› geçen eserin müellifleri Münîrî Efendi’nin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinin 126’nc› vara¤›nda “g-m-h”62 harflerine dayanarak
bu târihi ç›karm›ﬂ olduklar› kesindir.
§ de ifâde etti¤i gibi bu harfler müellifin vefât târihini ifâde etmez. Herhalde bu
harfler müstensihin yazd›¤› harfler olmal›d›r.63
Müellifin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinin sonunda, Lâmekânî’ye yazd›¤› cevâb›n istinsâh›n›n son vara¤›nda müstensih “rahimehullâhu aleyhi rahmeten
vâs›aten” diye duâ etmektedir. Böyle bir duâ hayâtta olanlar için yap›lmad›¤›
ma’lûmdur. Bundan dolay› da bu târih geçersizdir.64
Sonuç olarak da ﬂunu ifâde edelim ki, Münîrî Efendi’nin vefât târihi konusunda
ﬂu ana kadar yap›lan araﬂt›rmalar›n ço¤u yan›lt›c›d›r. Bu araﬂt›rmac›lar, müellifin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserini dikkatle okumuﬂ olsalard›, böyle bir hataya düﬂmezlerdi. Çünkü Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserde 1029 h./1620 m. y›llar›ndan bahsedilmektedir.65
Kanâatimizce Münîrî Ef. 1029 h./1620 m. y›l›ndan sonra, 1038 h./1628 m. y›l›ndan önce (yâni, Hüdâyî Ef.’nin vefât›ndan önce) vefât etmiﬂ olmal›d›r. Çünkü, Azîz Mahmud Hüdâyî, Münîrî Ef.’den önce vefât etmiﬂ olsayd› Münîrî
Efendi Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinde Hüdâyî’nin menk›besini mutlaka
yazard›. Yazmamas›n›n sebebi de, hayâtta olanlar›n menk›besi yaz›lamayaca¤›ndand›r.
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I. Kabri
Münîrî Efendi’nin Belgrâd’da ‹mâret Câmii bahçesinde medfûn oldu¤unu66 daha önce de ifâde etmiﬂtik. Evliyâ Çelebî, Münîrî Ef.’nin kabrinin bir ziyâret yeri
oldu¤unu ifâde etmektedir67.
Yine Evliyâ Çelebî’ye göre, bu nûrlu câmi Belgrâd ﬂehrinin yüzü suyu oldu¤unu, Süleymân Hân vezîrlerinden Yahyâl› Gâzî Mehmed Paﬂa’n›n savaﬂ ganîmetiyle yapt›rm›ﬂ oldu¤unu, bu câminin aﬂa¤› çarﬂ›da kalabal›k yerde oldu¤undan
dolay› cemâat›n›n bol oldu¤u, kârgir kubbeli olmad›¤›n› fakat dört köﬂe yüksek
kubbeleri, dehlizi, yan sofalar› hep kurﬂun örtülü oldu¤unu ifâde etmektedir.
Hâkezâ, “Cülûs” sâhibi müftü Abdürrahîm Ef. de burada vefât etmiﬂ olup, câminin mihrâb› önünde medfûn bulundu¤unu ve k›ble kap›s› üzerinde ﬂu târih:
Gün Zeynî çü dîd târiheﬂ
Ma’bed-i Ümmet-i Resûl-i mübîn
99568
yaz›l› oldu¤unu ifâde etmektedir69.
Nikiç’e göre bu câmi Belgrâd’da inﬂâ edilen en eski câmilerdendir.70 Fakat, XVII.
Yüzy›l›n sonlar›nda ve XVIII. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda Belgrâd ve etrâf›nda vukû
bulan savaﬂlar Belgrâd’da birçok müessesenin yerle bir olmas›na sebep olurken,
müslüman nüfûsunun da dengesinin de¤iﬂmesine yol açm›ﬂt›r. ﬁöyle ki, 1717 1739 y›llar› aras›nda câmiin yan›nda ‹mâret yok olur. Halk ise, Yahyâl› Mehmed
Paﬂa ile Yahyâ Paﬂa aras›ndaki fark› kavrayamad›¤›ndan dolay› câmi, Yahyâ Paﬂa Câmii ad›yla anmaya baﬂlar.71
1860 y›llar›na âit Türklerin yapm›ﬂ olduklar› bir Belgrâd plan›na dayanarak Nikiç, ‹mâret Câmiinin bugünkü Duﬂanova - Dubrovaçka - Skenderbegova - Knicaninoviç caddeleri aras›nda bulundu¤unu ifâde etmektedir.72
G. Elezoviç ve P. Popoviç’in Belgrâd’la ilgili bir Türk plan›n› sunarken, yaﬂl› bir
Belgrâdl›ya dayanarak ‹mâret Câmiinin di¤er bir ad›n›n da “Zincirli Câmii” oldu¤unu ifâde etmektedirler. Bunun da sebebi, bu câminin kap›s›nda zincirlerin
as›l› olmas›d›r.
Zincirli Câmiinin geçen yüzy›l›n yetmiﬂli y›llar›nda y›k›ld›¤› tahmîn edilmektedir. Çünkü, Belgrâd hakk›nda notlar›n› 1878 y›l›nda kaleme alan S.L. Popoviç,
harâb (y›k›lm›ﬂ) hâlde Zincirli Câmiiden bahseder. Hâkezâ, ressâm Antonije Kovaçeviç’in 1870 y›l›na âit Zincirli Câminin kalemle çizilmiﬂ bir resmi73 bulunmaktad›r. Fakat, resimdeki câmii yukar›da ifâde etti¤imiz gibi Evliyâ Çelebî’nnin ta’rîfine uymamaktad›r. Nikiç’in tahmînine göre câminin d›ﬂ görünümündeki de¤iﬂiklikler, Osmanl› ile Avusturya aras›nda vuk_ bulan savaﬂlar esnas›nda, câmiinin tahrîb olmas›ndan, sonralar› restore edilerek resimdeki ﬂeklini alm›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.74
Nikiç’in araﬂt›rmas›ndan, Grof. Fon. Burg’un bu câmiye el koyarak, demir parças›
deposu olarak kulland›¤› ve bu demirleri de Martin Rubel’e satt›¤›n›, 1728 y›llar›nda ise, Prens Aleksander’in elbise deposu olarak kulland›¤›n› anlamaktay›z.75
231

.

Belgrad’dan görünüm

‹. Yaﬂad›¤› Yer - Belgrâd
ﬁu ana kadar yap›lan araﬂt›rmalar›n tamâm›na ve Belgrâdî diye meﬂhûr olmas›na dayanarak, müellifin Belgrâd’da yaﬂam›ﬂ oldu¤u aç›kça bilinmektedir.
ﬁemseddîn Sâmî, “Belgrâd” kelimesi S›rp lisân›nda “ Ak olan müstahkem” oldu¤unu ifâde etmektedir76
Evliyâ Çelebî ise, Belgrâd’dan bahsederken, Frenklerin bu kaleye “Kamengrâd”77
dediklerini ifâde eder.78 Rumeli’de bulunan di¤er iki Belgrâd’dan ay›rabilmek
için “Tuna Belgrâd›” denildi¤ini ve “Samand›ra” (Smederevo) sanca¤› beyinin
merkezi oldu¤unu ifâde etmektedir.79
S›rpça: Beograd, Beyaz ﬁehir; Osmanl› kaynaklar›nda, Beligrâd, Bellegrâd ﬂeklinde rastland›¤› gibi, imparatorluk içindeki baﬂka Belgrâd adlar›ndan ay›rdetmek için “Tuna Belgrâd›”, Belgrâd-› Üngürüs”, “Belgrâd-› Bünyâd”, “SenginBünyâd” s›fatlar› verilmiﬂtir. “Alba Graeca”, “Alba Bulgarica”, Alman kaynaklar›nda: “Witzenburg”, “Weisenburg”; Macarlarda: “Nandor Fejervar” ﬂeklinde geçer. Romal›lar devrinde ad› “Singidunum” dur.80
Osmanl›lar taraf›ndan Belgrâd ilk olarak II. Murâd devrinde 844 h./1441 m. y›l›nda Evreneso¤lu Alî Bey yönetiminde kuﬂat›ld›.81 ‹kinci kuﬂatma ise, Fâtih
Sultân Mehmed devrinde gerçekleﬂti.82 Belgrâd, Kanûnî Sultân Süleymân’›n
Macar Kral› II. Lajiﬂ’e gönderdi¤i elçi Behrâm Çavûﬂ’a yap›lan muâmeleden dolay›, Macaristân’a açt›¤› sefer sonunda 927 h./1521 m. y›l›n›n Ramazân ay›nda
fethedildi. Belgrâd, bu târihten itibâren Avrupa seferlerinde Osmanl› ordusunun en mühîm üslerinden biri olmuﬂ ve “Dâru’l-Cihâd” ad›n› alm›ﬂt›.83 Budin
Paﬂal›¤› kurulduktan sonra yâni, Osmanl› Devletinin s›n›rlar› geniﬂleyince Belgrâd ticârî merkez hâlini al›r.84
Evliyâ Çelebî, Belgrâd’da sekiz adet ilim evi (medreseleri)’nin bulundu¤unu,
‹mâret Câmii Medresesi ve Bayrâm Bey Medresesinin meﬂhûr olduklar›n›,
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Kur’ân ö¤retme yeri olmad›¤›n›, dokuz civâr›nda hadîs ö¤retme yeri oldu¤unu
müftü Abdürrahîm Ef.’den beri hadîs okutuldu¤unu, ikiyüz yetmiﬂ aded s›byân
mektebinin bulundu¤unu ve ﬂehrin k›ble taraf›nda Abal› Mehmed Paﬂa’n›n yapt›rm›ﬂ oldu¤u “Dervîﬂ Mehmed Horasânî Tekkesi” Abal› Mehmed Paﬂa köﬂkünün yan›nda yer ald›¤›n› ifâde etmektedir.85
Osmanl› Devleti 346 y›ll›k bir egemenlikten sonra Belgrâd’dan çekilmeye mecbûr kald›.86

1. Belgrâd Câmileri87
Evliyâ Çelebî Belgrâd’da ikiyüz onyedi mihrâb›n bulundu¤unu, fakat Cuma namaz› k›l›nd›¤› otuziki câminin isimlerini zikretmektedir.88
Evliyâ Çelebî’nin bu ifâdesini mubâla¤al› görenler varsada, de¤erli S›rp ilimadam› Ljubomir Nikiç, Çelebî’nin bu ifâdesini mâkul görür. Nikiç, Bat›l› seyyâhlar
minâreleri sayarak, ‹slâm mâbedlerini tespît etmekte, minâresiz olan mescidlerin fark›na varmamakta olduklar›n› ifâde etmektedir89.
Bugüne gelince, Belgrâd’da sâdece Bayrakl› Câmii ad›n› taﬂ›yan tek bir câmi kalm›ﬂt›r. Bu câmi bugün, Gospodar Yevrem no. 11’de bulunmaktad›r.90 Bu câminin inﬂâ târihi hakk›nda iki de¤iﬂik görüﬂ vard›r. Birinci görüﬂe göre Kanûnî Sultân Süleymân taraf›ndan Belgrâd kalesinin muhâsaras› esnâs›nda (1521 y›l›nda)
inﬂâ edilmiﬂtir. ‹kinci görüﬂe göre ise, II. Süleymân taraf›ndan Belgrâd’›n Avusturyal›lardan ilk istirdâd› üzerine 1690 y›l›nda inﬂâ edilmiﬂ oldu¤udur. Tabi ki,
ikinci görüﬂ daha kabûle ﬂayând›r. Çünkü Evliyâ Çelebî Belgrâd câmilerinin adlar›n› zikrederken bu câminin ad›n› zikretmez. Nikiç de bu görüﬂü benimser.91
Avusturyal›lar›n Belgrâd’› ikinci iﬂgallerinde 1717-1739 y›llar› aras›nda bu câmiyi
katolik kilisesine (Domkirche) çevirmiﬂlerdir.92 1876-78 y›llar›nda Osmanl›-S›rp
savaﬂlar› esnas›nda câmi tahrîb olmuﬂtur. Daha sonralar› bu câmi tamir olunup, faâliyete baﬂlam›ﬂt›r.93 Câmii bugün sabâh namâzlar› hâriç di¤er dört vakit için faâl
durumdad›r. Fakat yine de sald›r›lara marûz kalmaktad›r. ﬁöyle ki, Komunizm döneminde, S›rbistân Sosyalist Cumhûriyeti Kültür Abideleri Koruma Ve ‹lmî ‹nceleme Kurumu’nun bâz› mütehass›slar›, câmiyi ibâdethâne hâlinden ç›kar›p, “Balmumu Figürler Müzesi”ne çevirmeyi düﬂünmüﬂler, balmumundan yap›lm›ﬂ namâz k›lan cemâat, böylece sun’î, hayâlî olarak câmide ibâdet ediyormuﬂ gibi göstermek istemiﬂlerdir. Fakat son anda, S›rbistân Sosyalist Cumhûriyeti Dîn ‹ﬂler Komisyonu bu projenin tahakkukuna mani olmuﬂtur. Câmi bugün faâl hâldedir.94

2. Belgrâd Tekkeleri
Belgrâd tekkeleri hakk›nda fazla bilgiye sâhip de¤iliz. Fakat, araﬂt›rmam›z esnâs›nda ulaﬂabildi¤imiz kaynaklara dayanarak az da olsa bilgi vermek gerekti¤i kanâatindeyiz.
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Dönemi ﬁehir hayat›n› yans›tan Gravür

Evliyâ Çelebî, Belgrâd’da onyedi tekkenin bulundu¤unu ifâde etmektedir95. Ancak, bu tekkeler hakk›nda fazla bilgi vermemektedir.
Belgrâd tekkelerinden tespit edebildi¤imiz bâz› tekkeler ﬂunlard›r:
Nakﬂibendî Tekkesi: 1091 h./1680 m. y›l›na âit bir mahkeme karar›na dayanarak, Seyyid Alî Semerkandî’nin hulefâs›ndan olan Nakﬂibendî tarîkat›na mensûb ﬁeyh Hüseyin b. Muhammed ad›nda bir zât, kendi imkânlar›yla Belgrâd’da
bir Nakﬂibendî tekkesi inﬂâ etti¤ini, yine Seyyid Alî Semerkandî’nin hulefâs›ndan olan ﬁeyh Mehmed b. ﬁeyh Hac› Îsâ Efendi’yi bu tekkede ﬂeyhlik makâm›na tâyin etti¤ini, Çehajiç ifâde etmektedir. Bu tekkenin de XVII. ve XVIII. as›rlar›nda fâaliyet gösterdi¤i tahmîn edilmektedir.96
Kâdirî Tekkesi: Çehajiç, târihi belgelere dayanarak, Belgrâd’da Yukar› Mahallede (Çarﬂ›da) ﬁehîd Alî Paﬂa Türbesi yan›nda bir Kâdirî tekkesinin bulundu¤u ve
bu tekkede XVIII’nci As›rda ﬁeyh Mehmed Hâﬂim ad›nda bir zât›n ﬁeyhlik
makâm›nda bulundu¤unu ifâde etmektedir.97
Rifâî Tekkesi: Belgrâd’da Rifâiyye tarîkat›n›n kolu olan Sâdî tarîkat›na âit bir
tekkenin bulundu¤u kesin olarak bilinmektedir. Çehayiç, Ankara Vak›flar
Umumi Müdürlü¤ü, Vakfiye Defteri, no. 14’te dayanarak, bu tekkenin Defterdâr
Ahmed b. ‹brâhîm’in vakf›yla idâre edildi¤ini ifâde etmektedir.98
Uﬂﬂâkî Tekkesi: Münîrî Efendi’nin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinden, Belgrâd’da ﬁeyh Muhammed Edirnevî bir Uﬂﬂâkî tekkesi inﬂâ etti¤i ve bu tekkede irﬂâd seccâdesinde bulunmuﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor.99
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Bektâﬂî Tekkesi: Belgrâd’da Abal› Mehmed Paﬂa vefât›ndan önce bir Baktâﬂî
tekkesi inﬂâ etmiﬂtir. Dervîﬂ Mehmed Horasânî’nin ﬂeyhlik yapt›¤› bu tekke Abal› Mehmed Paﬂa köﬂkü yan›nda, ﬂehrin k›ble taraf›nda bulunmaktad›r.100
Belgrâd’da di¤er bir bektâﬂî tekkesi daha bulunmuﬂ ve bu tekkenin bir Subâﬂ›’ya
âit oldu¤u anlaﬂ›l›yor.101 Bu tekke mesîresinden Evliyâ Çelebî de bahsetmektedir.102
Halvetî Tekkesi: Belgrâd’da, Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin halîfesi olan Kurucuzâde Efendi’nin ﬁeyhlik yapt›¤› bir halvetî tekkesi bulundu¤unu çehajiç ifade etmektedir.103
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Tibyânü Vesâil’e Göre Celvetîlik
P R O F . D R . Y A K U P

Ç ‹ Ç E K

Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

Bu tebli¤ üç ana baﬂl›k alt›nda haz›rlanm›ﬂt›r:
A) Haririzâde Muhammed Kemaleddin Efendinin Hayat›
B) Tibyânü Vesâili’l-Hakâik
C) Tibyan’daki “el-Celvetiyye” Bilgilerinin Türkçe Özeti

A. HARÎRÎZÂDE MUHAMMED KEMALEDD‹N EFEND‹
XIX. as›rda Osmanl› Devleti, kendisini tarih sahnesine ç›karan maddî ve manevî dayanaklardan uzaklaﬂm›ﬂ; askerî, siyasî, ilmî, ictimaî, iktisadî ve hukukî sistemleri, düzenli seyrini büyük ölçüde kaybetmiﬂti.
‹mparatorlu¤un çeﬂitli din, milliyet ve mezhebe mensup unsurlar›, muhtelif tesirler sebebiyle devletten ayr›lmak temayülüne kap›lm›ﬂlard›.1 Ayr›ca muhtariyet ve istiklâl isteyen hareketler de h›z kazanm›ﬂt›.2
E¤itim düzeni ve medreseler, eskisi gibi yol gösterici ve yön verici kafalar yetiﬂtiremez hale gelmiﬂ,3 tekkeler de eriyen di¤er müesseseler gibi ink›raza yüz tutmuﬂ, eski seviyelerini belli ölçüde kaybetmiﬂlerdi.4
‹ﬂte Harîrîzâde, böylesi bir ortamda ‹stanbul’da do¤muﬂ, orada yaﬂam›ﬂ ve k›ymetli eserler ve hizmetler vererek orada ahirete irtihal eylemiﬂtir.

1. Hayat›
Tasavvuf tarihimizin meﬂhur eseri, T›byânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asr›n ikinci yar›s›nda yaﬂam›ﬂ mutasavv›flardand›r. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850
tarihinde ‹stanbul’da dünyaya gelmiﬂtir.5 Bildirdi¤ine göre, babas›n›n Kemâleddin
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Muhammet ad›n› verdi¤i Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed
Harîrîzâde b. Seyyid ﬁeyh Abdurrahman b. Seyyid ‹brâhim el-Halebî’dir.6
Müellif, daha çok Harîrîzâde ve Harîrîzâde Kemâleddin ad›n› kulland›¤› gibi,
ondan bahseden kaynaklarda da ad› bu ﬂekilde geçmektedir.7
Halep’te bulunan ve Harîrîzadeler diye mâruf sülâleden olup ﬁeyh Ahmed erRifâî (v.578/1182)’in neslindendir.8
Bu sülâlenin, “ipekle ilgili, ipekten yap›lm›ﬂ; ipek gibi yumuﬂak” manalar›na gelen Harîrî lakab›yla an›lmas›, ﬁeyh Ahmed er-R›fâî’nin torunu ﬁeyh Seyyid Burhaneddin Ebu’l-Hasan Ali (v. 645/1247) ile baﬂlar.9
Onun bu lakabla an›lmas› hususunda bir kaç rivâyet bulunmaktad›r:
1. Küçük yaﬂta babas›n› kaybeden Ebu’l-Hasan Ali’ye amcas› ipek dokuma sanat›n› ö¤retmiﬂti. Daha sonra hapse düﬂen Ali, yan›ndakilere imaml›k etmiﬂ, onlar› bilgilendirmiﬂ ve cemaati kendisine mürid olmuﬂtu. Onlar›n kullanmas›yla
Harirî ismi ﬂöhret bulmuﬂtur.10
2. ‹bn Kesîr’in kaydetti¤ine göre, ﬁeyh Ebu’l-Hasan ﬁam’da bulundu¤u sürece
ipek dokumac›l›¤› ile meﬂgul olmuﬂ; ayn› iﬂi yapan meslekdaﬂlar› onu bu adla
anm›ﬂlar, hatta onun için bir zaviye de inﬂa etmiﬂlerdi.11
3. Müellifin bildirdi¤ine göre, ﬁeyh Ebu’l-Hasan’›n ipek dokuma sanat› olmay›p,
o iﬂle u¤raﬂan bir arkadaﬂ› vard›. Bir gün ondan, dinî alanda hizmette bulunmas›n› istemiﬂ, o da, iﬂiyle meﬂgul olmak zorunda oldu¤unu ileri sürerek, tebli¤ ve
irﬂad hafife alm›ﬂt›. Bunun üzerine ﬁeyh, hemen parma¤› ile örme âletlerine iﬂâret etmiﬂ ve âletler kendili¤inden çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›. Bundan dolay› ﬁeyh
Harîrî diye meﬂhur olmuﬂtur.12
4. Harîrhizâde’nin babas›ndan nakletti¤ine göre, ﬁeyh Ebu’l-Hasan’›n bir kerâmeti olarak saman ipek olmuﬂ, bu sebeble ona Harîrî denmiﬂtir.13
Kaydedilen rivâyetlerin her birinin mümkün olmas› yan›nda, Haririrzade aralar›nda bir tercih beyan›nda bulunmam›ﬂt›r.
Müellifin, amcazâdesi ﬁeyh Ahmed el-Harîrî’den ald›¤› bir icâzetnâmede nesep
ve tarîkat silsilelerini ﬂu ﬂekilde verilmektedir:
1. Harîrîzade Kemâleddîn Efendi,
2. ﬁeyh Seyyid Ahmed b. Ömer (Ayn› zamanda ayn› tarîkat›n icâzetini babas›
ﬁeyh Abdurrahman’dan da alm›ﬂt›r),
3. ﬁeyh Seyyid Hasan, babas›,
4. ﬁeyh Seyyid Muhammed, babas›,
5. ﬁeyh Seyyid Ebû Bekr, babas›,
6. ﬁeyh Seyyid Muhammed, amcas›,
7. ﬁeyh Seyyid Musâ, kardeﬂi,
8. ﬁeyh Seyyid Ahmed, babas›,
9. ﬁeyh Seyyid Abdulbasît, babas›,
10. ﬁeyh Seyyid Mahfûz, babas›,
11. ﬁeyh Seyyid Sevvân, babas›,
12. ﬁeyh Seyyid Abdulbasît, babas›,
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13. ﬁeyh Seyyid Abduddâim, babas›,
14. ﬁeyh Seyyid ‹brâhim, babas›,
15. ﬁeyh Seyyid Ebû Bekr, babas›,
16. ﬁeyh Seyyid Reslân, babas›,
17. ﬁeyh Seyyid Mansûr, babas›,
18. ﬁeyh Seyyid ‹brâhim babas›,
19. ﬁeyh Seyyid Ali, babas›,
20. ﬁeyh Seyyid Muhammed, babas›,
21. ﬁeyh Seyyid Mikvâr, babas›,
22. ﬁeyh Seyyid Hasan, babas›,
23. ﬁeyh Seyyid Hamîs, babas›,
24. ﬁeyh Seyyid Sa’d, babas›,
25. ﬁeyh Seyyid Abdulmu’izz, babas›,
26. ﬁeyh Seyyid Davûd, babas›,
27. ﬁeyh Seyyid Muhyiddîn, babas›,
28. ﬁeyh Seyyid Yahyâ, babas›,
29. ﬁeyh Seyyid Muhammed, babas›,
30. ﬁeyh Seyyid Burhâneddin Ebu’l-Hasan Ali, dedesi,
31. ﬁeyh Seyyid Ahmed er-Rifâ’î.14
Harîrîzâde’nin babas› ﬁeyh Abdurrahman da, meﬂây›hen bir zât idi. O¤lu Harîrîzâde’ye Rifa’iyye’den Harîriyye ve Halvetiyye’den Bekriyye tarîkatlar›n›n h›rkas›n› giydirdi¤ini,15 ayr›ca kendisinin Hafheviyye tarîkat›ndaki makam›n›n zikir telkin etme seviyesinde bulundu¤unu ve Harîrîzâde’nin bu tarîkat› da babas›ndan ald›¤›n› görmekteyiz.16
1284/1867’de babas› öldü¤ü zaman, henüz on yedi yaﬂlar›nda bulunan Harîrîzâde, onun vefat›n› müteakib bir müddet ticaretle u¤raﬂt› ise de, tekrar ilme yönelmiﬂtir.17 Babas›n›n vefat›, onun ilim tahsîline devam›n› ve çok say›da eser verme azmini engellememiﬂti. Zaten ilim sahibi olmak, her türlü zorlu¤u gö¤üslemeyi de göze alarak verilen kesin bir karar›n sonucudur.
Harîrîzâde’nin bir tak›m seyâhatlar› da olmuﬂtur. K›sa süreli olan bu seyâhatlar›n›n, tasavvuf ve dinî bilgisini art›rmak ve baz› meﬂây›hle görüﬂmek gâyesine
ba¤l› oldu¤unu tahmin etmek zor de¤ildir. Çünkü ald›¤› tarîkatlerin bir k›sm›n›
bu esnâda alm›ﬂ veya h›rkalar›n› giymiﬂtir.
Receb 1286/1869 tarihinde akrabalar›n› ziyaret için Haleb’e gitmiﬂ, orada dört ay
kadar kald›ktan sonra ‹stanbul’a dönmüﬂtür.18
1289/1872’de ‹stanbul’da görüﬂtü¤ü ﬁeyh Seyyid Muhammed Nûru’l-’Arabî elHüseynî’yi ziyaret için, bir y›l sonra 1290/1873’de Üsküb’e gitmiﬂtir. Bu yolculu¤u esnas›nda Selânik’e u¤rayarak, orada bulunan ﬁeyh Ali R›zâ Efendi ve
ﬁeyh Edîb Sâlih Lütfî Efendilerle görüﬂmüﬂtür.19
Aradan bir y›l geçtikten sonra, evliyây› ziyaret için 1291/1874 tarihinde M›s›r’a,20 ertesi sene de ayn› maksadla 1292/1875’de Edirne’ye gitmiﬂtir.21
Otuz iki y›ll›k k›sa ömrünü, seyahatlar› hariç tutulursa, ‹stanbul’da geçirdi¤ini
söyleyebiliriz.
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Valide Sultan Türbesi ve Yeni Camii

2. Tahsili
Harîrîzâde’nin tahsil hayat› da ‹stanbul’da geçmiﬂtir. Beﬂ yaﬂ›na gelince, ilim
tahsiline baﬂlad›¤›n›, Hâf›z Osman Efendi’den bir müddet Kur’ân-› Kerîm okudu¤unu bizzat kendisi anlatmaktad›r.
Bu ﬂekilde baﬂlayan tahsil hayat›, rüﬂdiyede devam etmiﬂtir. Orada sarf, nahiv,
mant›k ve âdâb gibi mukaddemât ilimlerini, iki kardeﬂ olan Ali ve Mevlâ Emîn
Ankaravî Efendiler’den okumuﬂtur.22
Bundan sonra Hadîs alimlerinden Allâme ﬁakir Efendi’nin Sahîh-i Buhârî derslerine devam etmiﬂtir.23
1286/1869’da Halep yolculu¤undan ﬁeyh Abdüllatîf el-Buhârî ile ‹stanbul’a avdet etmiﬂti. Bu zattan, evinde misafir kald›¤› sürece Hanefî F›kh›’na dair baz›
metinler ve müselsel24 hadîsler okumaya gayret göstermiﬂtir.25
ﬁeyh Kâs›m el-Ma¤ribî (v.1298/1880)’nin Câmi’u’s-Sahîh derslerine devam etmiﬂ, Allâme ‹bn ‘Akile el-Mekkî’nin Müselselât’›n› da ondan okumuﬂtur.26
Hayat›n› tan›tmaya çal›ﬂt›¤›m›z müellifin, derinleﬂip meﬂhur oldu¤u saha her ne
kadar tasavvuf ise de, F›k›h ve Hadîs ilimlerini de tahsil etti¤ini görüyoruz.
F›k›h tahsili konusunda bizzat ﬂunlar› söylemektedir: F›k›h ilmini, Allâme Kâd›
Fehhâme ﬁeyh Abdullatîf Ömer el-Buhârî el-Halebî el-Hanefî el-Ezherî’den tahsil ettim. O da, ayn› ilmi ﬁeyh ‹smâil el-Halebî el-Hanefî’den alm›ﬂt›r. Müellif
bundan sonra, hocas›ndan ‹mam-› A’am’a kadar olan silsileyi saymaktad›r.27
Ayn› mevzudaki ikinci senedde, M›s›r müftüsü Seyyid ﬁerif Muhammed el-Harîrî’den Resûlullah’a kadar olan silsile verilmiﬂtir.28
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Müellifin üçüncü olarak verdi¤i di¤er bir senedde ise, f›k›h silsilesinin yan›nda,
baﬂta kütübü’s-sitte olmak üzere hadîs k›raat› senedleri de kaydedilmiﬂtir.29
Tasavvuf ilim ve hayat›nda silsilenin mevzubahs oldu¤u bilinmektedir. Ayn›
durum di¤er dinî ilimler için de söz konusudur. Bu durumun bir as›r önce yaﬂayan müellifimizin zaman›nda da devam etmekte oldu¤unu, tahsil etti¤i dinî
ilimlere dâir verdi¤i silsileler göstermektedir.30
‹lim tahsiliyle meﬂgul oldu¤u devrede Haririzade, Rifâ’iyye ve Halvetiyye tarikatlar›n› alm›ﬂ, yine bu s›rada Hizbu’l-bahr’› serhetmiﬂ ve ona Ziyâu’l-bedr ismini vermiﬂtir.31 Babas› vefat etti¤inde on yedi yaﬂ›nda oldu¤una göre, ad› geçen ﬂerhi yazd›¤›nda ve tarikatlar› ald›¤›nda ancak on beﬂ yaﬂlar›nda bulunuyordu demektir.
Tasavvuf ilmini kendisinden tahsil etti¤i ﬁeyh Seyyid Muhammed Nuru’l-’Arabî
ile karﬂ›laﬂmas›n›, Allah’›n bir lütfu olarak nitelendiren Harîrîzâde,32 Nûru’l-’Arabî 1289/1872’de ‹stanbul’a geldi¤inde, onu Boyac› köyündeki yal›s›nda misafir etmiﬂ ve ona biat etmiﬂtir. Bu zattan, ‹bn Fâriz, (v.576/1180)’in Kasîdetü’t-Tâiyye’sini,33 ﬁeyhu’l-Ekber Muhyiddin b. ‘Arabi (v.638/1240)’nin Risâletü’l-ehadiyye’sini34 ve Fususu’l-hikem’ini35 okumuﬂ ve melâmî hilâfetnâmesi alm›ﬂt›r.36
1290/1873 tarihinde, Üsküb’de bulunan ﬁeyh Muhammed Nûru’l ‘Arabî’yi ziyaretten dönerken Selânik’te ﬁeyh Ali R›za Efendi (v.1295/1878)’den Ramazan›yye ve ﬁeyh Edîb Lütfi Efendi’den de Sinâniyye hilâfeti alm›ﬂt›r.37
Harîrîzâde’nin, mühim eserleri tedkik maksad›yla bir ara Fatih Câmii dahilinde
bulunan kütüphanenin hâf›z-› kütüplü¤ündeki vazifesi hariç tutulursa, resmî
bir görevi olmad›¤›n›, k›sa ömrü boyunca tahsil-i ilim ve te’lif ile meﬂgul oldu¤unu söyleyebiliriz. Nitekim hayat›n› anlat›rken kulland›¤›; Bu kitap (Tibyân)
k›rkbirinci eserimdir. ﬁimdi ‹stanbul’da bulunmakta, ilim tahsili, tasavvufî eserler müzakeresi ve lây›k olmad›¤›m halde tarîkat vermekle meﬂgul olmaktay›m.
Ayn› zamanda maîﬂet teminiyle de iﬂtigal ediyorum. Bedenî baz› rahats›zl›klarla mübtelây›m gibi ifadeleri, resmî görevinin olmad›¤›n›, geçimini memuriyet
d›ﬂ› iﬂlerle temin etti¤ini göstermektedir.38
Zâhir ve bât›n ulemas›na hizmet etmeyi bana nasib k›lan yüce Allah, bununla
bana nimetini ihsan buyurmuﬂtur, diyerek istifâde ve istifâze edilen ulema ve
meﬂâyih aras›nda bulunman›n de¤erine iﬂaret eden Harîrîzade, hay›r ile yâdedilmesine vesîle olan T›byân’›n önsözünde, Zâhir ve bât›n ilimlerinde icâzet ald›m. ‹lim meclislerinde yetiﬂtim. Temiz sûfîlerin feyizleriyle gerçek dirili¤i buldum, demiﬂtir.39
“H›rka-› ﬁerîf civâr›ndaki hâne-i âlilerinde mutalaa ve telîf ile meﬂgul olduklar›
gibi, müracaât eden tâlib-i râh-i irfân› dahi Rabbânî ma’rifetlerden mahrûm b›rakmazlard›”.40
Tibyân’›n telîfi esnas›nda ifade etti¤i bedenî rahats›zl›klar›n›n ölümüne sebep
oldu¤u düﬂünülebilir. Çok verimli, fakat pek k›sa denilebilecek ömrünün otuz
iki sene oldu¤u hususunda ittifak vard›r.41
Ölüm tarihi ve yeri hakk›nda da kaynaklar ittifak etmektedir. Buna göre, 2 Zilka’de
Cuma günü 1299/15 Eylül 1882 tarihinde dâr-i fânîden dâr-i cemâle gitmiﬂtir. Nâﬂ-i
ﬂerîfleri ihtifâlât-› lâyika ile kald›r›larak Eyüb’de ﬁeyh Hasib Efendi dergâh›na nakl
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ile, burada makbere-i mahsûsas›na vedî’a-i Rahmân k›l›nd›. Kabr-i ﬂerîflerinin üzeri aç›kt›r. Gâyet mükellef mezar taﬂ› vard›r. Seng-i mezar›nda ﬂu kitâbe yaz›l›d›r:
Ni’met-i uhrâ için bu kâinât
Âlem-i ervâha olmuﬂ ﬂâh-râh
Âdem oldur ki bekâ-y› nâm ede
Ömrünü bî-fâide k›lmaz tebâh
ﬁeyh Kemâleddîn Efendi genç iken
Hâs›l etmiﬂti nice feyz-i ilâh
Halvetî vü Celvetîden feyz al›p
Sâha-i ukbây› k›ld› hânkâh
‹lm u fazl› rüﬂdi tâ yevmu’l-k›yâm
Yâd ola devreyledikçe mihr ü mâh
Geldi üçler söyledi târihini
ﬁeyh Kemâleddîn Efendi göçti vâh.
2 Zilka’de 129942

B- T‹BYÂNU VESÂ‹L‹’L-HAKÂ‹K
a) K›saca tavsif
Harîrîzâde’nin Tibyânü Vesail’l-Haka›k fi Beyan-i Selasil’t-Tara›k adl› yazma
eseri üç büyük ciltten meydana gelmektedir. Tek nüsha halinde olup, Süleymaniye kütüphanesinde bulunmaktad›r. Fatih kütüphanesine vakfedilmiﬂ, daha
sonra mezkûr kütüphaneye getirilmiﬂtir. ‹brâhim Ef. k›sm›, nu. 430-432’de kay›tl›d›r; ﬁeyh Bekir S›ddîkî taraf›ndan, güzel bir ta’lik yaz› ile 1297/1879 tarihinde istinsah edildi¤i, üçüncü cildin son varak›ndaki kay›ttan anlaﬂ›lmaktad›r. Ka¤›t ve yaz› ölçüleri 215x144, 164x81 mm., 21 st’t›r.
Tibyân, bilhassa tasavvuf tarihi sahas›nda araﬂt›rma yapmak isteyenler için
önemli bir kaynak olmas› sebebiyle, fazla ra¤bet edilen bir kitapt›r. Birinci cildinin yapraklar›, özellikle mukaddimenin yer ald›¤› varaklar biraz eskimiﬂ ve
varak kenarlar›ndaki yaz›lar k›smen silinmiﬂtir. Ciltleri genel olarak sa¤lam
olup, yaz›s› okunakl›d›r. Orta kal›nl›kta saman rengindeki ka¤›d›nda siyah, baﬂl›klar›n yaz›lmas›nd ise, k›rm›z› mürekkeb kullan›lm›ﬂt›r.
I. cild mukaddimeden hatm-i hâcegân’›n sonuna kadar;
II. cild, dâl harfinden Hizbu’d-dâî’nin sonuna kadar;
III. cild, ¤ayn harfinden Kemâliyye tarîkat›n›n sonuna kadar olup, toplam olarak
varak say›s› 1016’d›r.
Tibyân’da hâkim olan lisan Arapça olmakla birlikte Türkçe ve Farsça metinler
de vard›r.
Y›pranmamas› gâyesiyle al›nan bir tedbir olarak çal›ﬂmalarda Tibyân’›n as›l
nüshas›na de¤il, alt› kitap halinde haz›rlanm›ﬂ olan fotokopisine izin verilmektedir. Fotokopisi, ayn› ktp., Arﬂiv nu., 61, fotokopi nu. 119’da bulunmaktad›r.
Fotokopi güzel haz›rlanm›ﬂ olup çal›ﬂmaya müsaittir.
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Tibyân’›n birinci cildinin ilk varaklar›nda, müellifin takdîm yaz›s›ndan sonra
bir mukaddime yer almaktad›r. Orada tasavvufun esaslar›n› teﬂkil eden dört ana
esas, dört ayr› baﬂl›k alt›nda verilmiﬂtir. Özellikle baz› âyet ve hadîsler de verilerek, cevher ismiyle aç›klanmaya çal›ﬂ›lan bu esaslar hakk›nda verilen bilgiler
önemlidir.
Müellif; te’lif esnas›nda, istifade etti¤i eserlerin isimlerini, yazar adlar›n›; bazan
beraberce, bazan onlar›n birini ve bazan da sadece müellif veya kitab›n meﬂhur
ad›n› zikretmiﬂtir. Bu meyânda kayna¤› kaydedilmeden verilen bilgiler de vard›r.
Mukaddimeden sonra beﬂ ana tarîkat anlat›lm›ﬂt›r. Bu esnada, Resûlullah taraf›ndan dört halîfeden her birine ayr› ayr› zikir telkini yap›ld›¤› ve telkin edilen
ﬂekli izâh edilmiﬂtir. Bu bilgiler, tasavvufun ‹slam’daki yer ve konumunu göstermesi bak›m›ndan da ehemmiyetlidir.
Bundan sonra Harîrîzâde, ‹slam’›n do¤uﬂundan, yaﬂad›¤› XIX. asragelinceye kadar kurulmuﬂ olan tarîkatlar›, hurûfu’l-hecâ denilen alfabetik bir s›ra ile verir.
Her tarîkat› anlat›rken önce, kol bir tarîkat ise hangi tarîkat›n ﬂûbesi oldu¤unu,
nisbet edilen ﬂeyhinin tam isim ve künyesini ve ço¤unlukla vefat tarihi kaydeder. Varsa mebnâs› yaz›ld›ktan sonra, tarîkat ﬂeyhinin hayat›, tasvvufî hayat›,
menâk›b, kerâmet ve baz› görüﬂleri verilir. Tarîkat›n sened ismiyle silsilesini de
kaydeden müellif, bu arada o tarîkatla ilgili daha geniﬂ malûmat›n bulundu¤u
kaynaklara da genelde iﬂâret eder. Tarikat›n ﬂûbelerini de sayan Harîrîzâde, bazan bir ﬂûbenin sadece ismini vermekle yetindi¤i halde, bazan da izâhat verir
veya ayr› bir baﬂl›k alt›nda tan›t›laca¤›n› kaydeder.
Birden fazla isimle bilinen tarîkatlar, en meﬂhûr adlar› geçti¤i s›rada anlat›lm›ﬂ,
di¤er isimlerinin geçti¤i yerde ise, izâhat verilen harfin ismi kaydedildikten sonra, bu ismiyle onu veren müellifin ad› zikredilmiﬂtir.
Ayr›ca Tibyân’da vesîle düﬂtükçe çeﬂitli tasavvufî konularda da k›sa veya geniﬂ
olarak bilgi verilmiﬂtir.
Tibyân; müellifin telîfinde, kaynak kitaplardan ve bir tak›m mektûb veya risâlelerden istfade etmesiyle, kaynaklar› bak›m›ndan da ayr› bir özellik arzetmektedir. Muhtevâs› itibâr›yla sahas›nda önemli oldu¤u hususunda görüﬂlerin birleﬂti¤i bu eserle, onda istinsah edilen risâlelerin unutulmaktan kurtar›l›p, konular›nda ilim dünyas›na sunulmuﬂ olmalar› da kayda de¤er ayr› bir önemi haizdir.
Tibyân’›n neﬂrini, tercüme ve geniﬂ olarak tan›t›lmas›n› konu alan bir çal›ﬂma
ﬂimdiye kadar yap›lmam›ﬂt›r. . ‹lk tab’i 1919 y›l›nda yap›lan ‹lk Mutasavv›flar
isimli eserinde merhûm Fuad Köprülü, Tibyân hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂtir: ...
üç büyük ciltten mürekebdir. Yüz elli kadar tarîkat-› sûfiyye pîrlerinin hâl tercemeleri ile kurduklar› tarîkatlar›n mâhiyetlerinden bahseden cidden çok k›ymetli
bir eserdir. Bas›ld›¤› takdîrde, tasavvuf tarihi ile u¤raﬂanlar içine asl› bir kaynak
vazifesini görebilir.43 Ayn› konuda Dr. Mustafa Tahral› Frans›zca olarak haz›rlad›¤› doktora tezinde görüﬂünü ﬂöyle aç›klar: Tibyân; Kemâleddîn Harîrîzâde taraf›ndan yaz›lm›ﬂ bir tarîkatlar ansiklopedisidir. (....) Zannediyoruz ki, tarîkatlar
hakk›nda yaz›lm›ﬂ en komple bir eserdir. ‹tinal› bir neﬂre pek lây›kt›r.44
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Külliyeden genel görünüm

ﬁu ifadelerde Tibyan hakk›nda dile getirilmiﬂtir:
Tarîkatlar hakk›nda en de¤erli bir mufassal Arapça üç cild bir eser vard›r. Bu
eserin yazar› Harîrîzâde Kemâleddîn Efendi, Tibyânu vesâili’l-hakâ›k fî beyân›
selâsili’t-tara›k’t›r. Tarîkatlar hakk›nda en geniﬂ malûmat bu eserde mevcuddur.
Malesef henüz tercüme edilmemiﬂtir.45
Son melâmî pîri Seyyid Muhammed Nûr’un halîfesi olan Harîrîzâde’nin bu eseri (Tibyân) üç cild olup 171 tarîkattan bâhistir. Tasavvuf tarihi ve edebiyat› ile
meﬂgul olanlara k›ymettâr bir me’haz olabilir.46
Görüldü¤ü gibi kanaatlar, Tibyân’›n pek de¤erli ve neﬂredilmesinin pek faydal›
hatta gerekli oldu¤u konusunda birleﬂmektedir. ‹ﬂte bundan dolay› bu k›ymetli
eseri, Tefsir Anabilim Dal›nda olmama ra¤men tahriç ve tahk›kl› olarak neﬂre
haz›rlamaktay›m.

D) T‹BYAN’DAK‹ “CELVET‹YYE”N‹N ÖZET‹
1.K›saca Muhteva:
“el-Celvetiyye” tarikat› Tibyan’da I. cild 227b-246b varaklar› aras›nda toplam 19
varakt›r. Taraf›mdan haz›rlanan tahkikli ve tahriçli metni ise 58 sayfad›r.
Kurucusu: Celvetiyye, Bayramiyye’nin bir ﬂubesi olup ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’ye nisbet edilmiﬂtir.
Mebnâs›: Mebnas›n› ﬂu üç esas oluﬂturur. “Tezkiye, tasfiye ve telciye” (484)
Azîz Mahmud Hüdai’nin Hayat›.
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Eserleri:
ﬁeyh ‹smail Hakk› Bursevi’nin Temamü’l-Feyz isimli eserinden nakil (489-523):
Celvetiyye Sülükü, Zikir Telkini, H›rka Giyme, Tevhid’in Mertebeleri, ﬁeyhin
Alametleri, Azîz Mahmud Hüdai’nin et-Tarikatü’l-Muhammediyye isimli eseri.

2. Ayr›nt›l› Özet:
“Celvetî” nisbesi ilk olarak ﬁeyh ‹brahim Zâhid Gîlani’den sad›r olmuﬂtur.
Celvetilik, onun zaman›nda “hilal”, Üftade zaman›nda “Kamer” ve kutublar kutbu, Rabbani zuhurat›n mazhar›, zaman›n›n Mehdisi ve asr›n›n ve zamanlar›n
mürﬂidi ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî zaman›nda da “Bedir Dolunay” olmuﬂtur.
ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî Koçhisar’da 948/1541 y›l›nda do¤du. Orada ilim
tahsiline baﬂlad›. Sonra ‹stanbul’a giderek Nâz›rzade’ye talebe oldu. Sultan Selim Medresesi, Edirne’ye taﬂ›nd›¤›nda 978/1570’de orada müid asistan oldu.
Mezkur ﬁeyh, ﬁam ve M›s›r kad›l›¤›na getirirlince Hüdâyî de ondan ayr›lmad›,
beraberinde bulundu.
O bölgenin ulemas›ndan ilim tahsil etti ve Demirdaﬂ el-Muhammedî’nin halifelerinden biri olan ﬁeyh Kerimüddin Halvetî’den Halvetiyye tarikat›n› ald›.
Sonra 981/1573 senesinde Bursa Ferhadiye medresesine Müderris olarak tayin
edildi.
Orada bir gece bir rüya gördü. Bu rüyas›nda çok salih olarak düﬂündü¤ü ve içlerinde ustad› Naz›rzade’nin de yer ald›¤› bir k›s›m insanlar› Cehennem ehli olarak gördü. Budan çok etkilendi. O gün hemen malik oldu¤u mallar›n› da¤›tt› ve
medresedeki naiblik görevini b›rakt›. Üftade diye meﬂhur olan ﬁeyh Muhammed
Efendi’ye gitti, ondan zikir telkini ve bey’at ald›. Ard›ndan Celvetiyye tarikat›na
sülük etti.(984/1576) Bu esnadaki Riyazetine s›k› bir ﬂekilde devam ediyordu.
ﬁöyle dedi: “Seyri sülükümün ilk zamanlar›nda Bursa’da idim. Mahallemizdeki
Molla Fenârî Camisinin müezzini vefat etmiﬂ ve üzerinden çok günler geçmiﬂti.
Bir gün sabah namaz›ndan sonra ﬂeyhime gittim; yolda o merhum müezzinle
karﬂ›laﬂt›m. Yan›nda tan›mad›¤›m baﬂka birisi de vard›. Kar ya¤›yordu. Kendisine selam verdim, selam›m› ald›. Sonra ben yoluma devam ettim.
Sonra bu olay› gidip ﬁeyhe haber verip “bu, as›ls›z bir hayal mi yosa bir rüya
m›d›r?” Diye sordum. Bana dedi ki” Yavrum, ruhun riyazetle kuvvetlendi; gördüklerin bunun eseridir. Ben riyazet günlerimde pazara girdi¤imde çok defa yaﬂayanlardan daha fazla ölüleri görüyordum. “
Üç senede tarik›n› tamamlad›ktan sonra 987/1579’da Bursa’dan irﬂad maksad›yla çoluk çocu¤uyla Seferihisar’a gitti. 988/1580’de ﬁeyhini ziyaret için Seferihisar’dan Bursa’ya döndü ve merhum Nakibuleﬂraf Yahya Efendinin evinde kald›.
Ayn› y›l ﬁeyhi vefat edince tekrar Seferihisar’a ve oradan da Asitane’ye yani ‹stanbul’a gitti. ‹stanbul’da Merhum Muhammed ﬁah Fenari’nin Üsküdar’daki
evinde kald›.
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ﬁeyh Müid Dede’nin vefat›ndan sonra Sultan Muhammed Camiinde bir süre vaaz etti, tefsir ve hadis okutmakla meﬂgul oldu.
Üsküdar’daki Camisinin inﬂaat› tamamland›ktan sonra, mesafenin uzakl›¤› sebebiyle Fatih camiindeki görenini b›rak›p burada hatib olarak vazife yapmay›
tercih etti. Vefat edinceye kadar Üsküdar Mihrimah Camiindeki vaazlar›na da
ara vermeden devam etti.
Padiﬂah Sultan Ahmed, kendi ad›yla an›lan “Sultan Ahmed Camisi”ni tamamlay›nca, Hüday› Pazartesi günleri orada da vaaz vermeye baﬂlad›. Padiﬂah SultanAhmed, ona çok itikad eder ve onun görüﬂünün d›ﬂ›na ç›kmazd›.
Onunla beraber olan bir çok mükâﬂefeleri ve hikâyeleri anlat›l›r.

Eserleri:
Birçok eser telif eden Hüday›’n›n ﬂu kitaplar› meﬂhurdur: Mecâlisü’t-Tefsir,
ﬁeyhi Üftade’den dinlediklerini anlatt›¤› Kitabü’l-Vak›at, Divan-i ﬁiir, Camiü’l-fedail, Hulasatü’l-Ahbar, Hayatü’l-Ervah, Habbetü’l-Mahabbe, Miftahü’s-Salat, Fethü’l-Bab, Keﬂfü’l-K›na, et-Tarikatü’l-Muhammediyye, Tarikatname, Risaletü’l-Cem’ ve’t-Tefrik...
Kitabü’t-Tecelliyat adl› eserini hayatta iken gizliyordu. Vefat›ndan sonra aç›lan
bu kitab›nda, lat›f s›rlar›n›, münif envar›n› ve kutub oldu¤una dair ﬂevahidini
aç›klad›¤› görüldü.
1038/1628 senesinde vefat etti ve kendisi için Üsküdar’daki Zaviyesinde haz›rlatt›¤› türbesine defnedildi.

Tamamü’l-Feyz:
‹smail Hakk› Bursevi (1138/1725)’nin bu eserinden konu ile ilgili bilgiler verilir.
“Celvet”, kulun halvetten ilahi s›fatlara bürünerek ç›kmas›d›r. Yani yarat›l›ﬂtan
gelen itibari s›fatlar elbisesini ç›kard›ktan sonra hakiki s›fatlar elbisesini giymesidir. Bu nuzüldeki s›r, noktan›n Resulullah’a iﬂaret olmas›d›r. Çünkü o, alemin
kutbu ve medar noktas›d›r. Onun halveti, Mirac gecesi uruc etmesi ve latif, kesif, ruhani ve cismani bütün kesret bak›ﬂlar›ndan gaybubeti ve hali olmas›d›r. O
gece kademini Arﬂ’›n üzerine koymas›ndan maksat da budur. Buna “külli fena”
diye tabir edilen “es-seyrü’l-evvel” denir. Bu “Lâilâhe illellah” mertebesidir.
Onun celveti, o noktan›n tabii taayyünat›n ahkam›na nüzul etmesidir. Kevn ve
ﬂehadet aleminde zuhur etmesidir. Buna “Beka” diye tabir edilen “ es-Seyrü’sSani” denir. “Muhammed Resûlullah” mertebesidir.
Halveti vaizleri vaazlar›na “seyr-i evvel”e iﬂaretle hadis-i ﬂerifle baﬂlarlar. Hadis
“fark” makam›na iﬂarettir. Kur’an ise cem’ ve terakki makam›na iﬂarettir. Onun
için Celveti vaizleri vaazlar›na “seyri saniye” iﬂaretle Kur’an ile baﬂlarlar.
Halvetilerin sülükü “Müretteb Esma-i Seb’a” iledir.
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Celvetiyye’de Sülük:
Celvetiyye’de seyr-i sülük zikir ve mücahede ile olur. Onlar, kâmil muhabbet
sahibi bulunur. Çünkü onlar için teferrüc, Allah tecelli ederek ekvandaki hayat
s›rr›n›n marifetlerini onlara vermesiyle elde edilir..
“Müretteb sülük mü ¤ayri müretteb sülük mü daha faziletldir?” konusu aç›klan›r.

Zikir Telkini:
Zikir telkini, telkin edilen mürid için has bir tevfik ve hususi bir inâyettir. Bu
inâyet, tarikat için beyin mesabesinde olan halis itikad› do¤urur; halis itikad
muhabbeti, muhabbet iradeyi ve irade de zikir telkinini iras eder.
Zikir telkini ile ilgili ﬁeddad b. Evs, Ubade b. Samit ve Abdurrahman b. Avf hadisleri verilir. (s.492)
Sahabe tabiuna, onlar da meﬂayihe telkin ederek “zikir telkini” muamelesi günümüze kadar gelmiﬂ ve k›yamete kadar da devam edecektir.

H›rka Giyme:
Meﬂayih h›rka giymiﬂ ve giydirmiﬂlerdir. Bu, Nebi (a.s)’in ruhaniyetinden ve velâyet miﬂkatinden feyz alan meﬂay›h›n bir sünnetidir.

Bey’at Etme:
Kad›nlar, Nebi (a.s)’in yan›na gelip topland›lar ve onunla musafaha ederek muahede yapmak istediler. Fakat Peygamberimiz “ Elim yabanc› bir kad›n›n eline
temas etmez. Fakat bir kad›na olan sözüm yüz kad›na olan sözüm gibidir.”
buyurdu. Böylece onlarla sözlü olarak bey’atlaﬂt›. Sonra onlar teberrüken elini
bir kabdaki suya sokmas›n› istediler. Resulullah da elini suya sokup kab› onlara verdi. Onlar da ellerini o suya soktular, böylece “musafaha ile bey’atlaﬂm›ﬂ”
gibi oldular.
Akabe gecesi Resulullah, 70 erkek ve iki kad›nla bey’atlaﬂm›ﬂt›.
Bey’at, Resulullah cihetinden sevap va’di, di¤er taraftan ise itaati iltizam etmektir.
Cihad-› ekberle cihad edip Gaffar k›l›c›yla öldürülenlere cennetler içinde cennetler vard›r. Nitekim kudsi hadisde
“ Kimi bu mânada öldürürsem onun diyeti ben olurum” buyurulmuﬂtur.
Zikir telkini ikrah ve icbarla olmamal›d›r.
Celveti mürid, ahid ve zikir telkini almak için gelip ﬂeyhin önünde, teﬂehhüddeki gibi vekar ve sekinetle oturur.
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‹sti¤far lisanla af dilemektir; tevbe ise külliyen kalben rucu etmektir.
Mürid, her gün 100 defa isti¤far eder; 100 defa selatü selam getirir. Selatü selam
kabul edilmenin anahtar›d›r.
Bunlar›n yüz defa olmalar›n›n s›rr› 99 esmaya nazarand›r.
zikrini günlük 700 defa yapar.
Esmai Seb’a ﬂunlard›r :
Di¤er beﬂi de ﬂunlard›r :
Evrad için en faziletli vakit günün evvelinden kaba kuﬂlu¤a kadar olan zamand›r. Bu vakit tecelli ve inkiﬂaf vaktidir.
Büyüklerden biri ﬂöyle dedi :
Yani “Vird sahibi de mel’undur, virdi terk eden de mel’undur”. Târik-i vird yani virdini terk eden terakki ehli derecesinden tard edildi¤i için lanete u¤rar. Vird
sahibi ise virdi esnas›nda kalben huzurdan hali ve uzak oldu¤u için lanete u¤rar. Bu kimse Rabbi ile istihza eder gibi oldu¤undan kabul kap›s›ndan tard edilir.
zikrine devam ederken her 20 veya 30’da bir
der.
Mürid, ﬂeyhinin hal ve vaktine göre kendisine tayin etti¤i evradla meﬂgul olur;
yoksa kendi istedi¤i gibi diledi¤i isimle iﬂti¤al etmez.
Tevhid’in mertebeleri :
Tevhidin üç mertebesi vard›r:
1.

mübtedilerin mertebesidir.

2.

mutavass›tlar›n mertebesidir.

3.
müntehilerin mertebesidir.
Bu, kulun Hak olmas›n› gerektirmez.

‹ﬂrak namaz›:
Mürid, sabah namaz›ndan sonra güneﬂ bir veya iki m›zrak yükselinceye kadar
zikir ve fikirle meﬂgul olur. Bu esnada “‹ﬂrak namaz›n›” iki veya dört rekat olarak k›lar. Birinci rekatta ﬁems suresini, ikinci rekatta Leyl suresini, üçüncü rekatta Duha suresini ve dördüncü rekatta ‹nﬂirah suresini okur.
“‹ﬂrak namaz›n› k›lana tam bir hac ve Umre sevab› yaz›l›r” hadisi verilir (s.510)
Evvabin namaz›:
Mürid , evvabin namaz›n› k›lar ve her rekat›nda “Kafirun suresini” ve üç defa da
“‹hlas” suresini okur.
Teheccüd namaz›:
Münciyattan olan “teheccüd” namaz›n› da k›lar.
250

.

Oruç tutar:
ﬁeyhin tavsiyesini esas alarak Pazartesi, Perﬂembe, Zilhicce ve Muharrem aylar›n›n on gününü, ﬁevval ay›ndan alt› gün ve Receb, ﬁaban’da da bildirildi¤i ﬂekilde oruç tutar.
Mürid ahdine vefa eder:
Mürid, ahdi ve bey’at› bozmaktan duyarl› bir ﬂekilde uzak durur.
Enbiya masum ve evliya ise mahfuzdur.
ﬁeyhin Alametleri:
1. Müridin dini ve dünyevi ﬂüphelerini keﬂfetmeye kadir ve yeterince bilgili olmal›d›r.
2. Dünya muhabbetinden munkat› olmal›d›r.
3. Müridlerin ve di¤er insanlar›n mallar›na ve varl›klar›na tamah etmekle müthem olmamal›d›r.
4. Bütün konuﬂmalar›, iﬂleri ve halleri ﬂer’i hükümlerin muktezas›na muvaf›k olmal›d›r.
Nebi (a.s)’in “Nübüvvet nuru” ve “Velâyet nuru” diye iki nuru vard›r.
“Celveti tac›” hakk›nda bilgi, (422-424)
Hüdâyî’nin Tarikat-› Muhammediye’si:
Risalenin tam ad› et-Tarikat’l-Muhammediyye Vesiletün ila’s-Seadeti’l-Ebediyye’dir.
Allah, halk› kendisine taat ve ibadet için yaratm›ﬂt›r. (ez-Zâriyat,56)
‹badetlerin en faziletlisi Allah’a ulaﬂt›rand›r. Bu da tevhid yolunda sülük etmekle olur. Bunun için kâmil mürﬂid ve faziletli ustad gereklidir. Nitekim kâmil ehlullah “ﬁeyhi olmayan›n ﬂeyhi ﬂeytand›r” demiﬂlerdir.
Musa (a.s)’n›n H›z›r (a.s)’a müracaat›, haz›k bir e¤itimcinin varl›¤›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu gösterir. Allah’a giden yol, en gizli ve en aziz yoldur. Çünkü bu
yol, en aziz matluba ulaﬂt›ran yoldur. Her taraf› yol kesiciler ve helak edici ﬂeylerle kuﬂat›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla o yolda ancak, kâmil bir delilin ve haz›k bir üstad›n irﬂad›yla sadakatl› ve pek kararl› mürid gidebilir. Mürid, Allah’a teveccühünde sahih ve kasd›nda da sad›k olursa Allah onu, kendisini vuslata erdirecek
bir mürﬂide kavuﬂturur.

Müridin Dikkat Edece¤i Hususlar:
1. ﬁeyhinin huzuruna, beden ve elbise temizli¤i gibi zahiren ve niyet ve kalb temizli¤i gibi bat›nen temiz olarak girmelidir.
2. Mürid, ﬂeyhinin alim billah, yarat›klara karﬂ› son derece dürüst ve ﬂer’i hükümlere ba¤l› oldu¤una itikad etmelidir.
3. Gönlünde ﬂeyhinin kadr u k›ymeti bulunmal›, onunla niza ve mücadeleye girmemelidir.
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4. ﬁeyhine karﬂ› herhangi bir ﬂart koﬂmamal›d›r.
5. ﬁeyhin ﬂart koﬂtu¤u ﬂeylere zor olsa da kolay olsa da vefa göstermelidir.
6. Mürid yapabilece¤i hiçbir iﬂi baﬂkas›na teklif etmemeli, yüklememelidir.
7. Mürid, ilgisiz kald›¤› hiç bilgi ile gecelememelidir. ﬁeyhine karﬂ›, sahabenin
Resulullah’a olan tavr› gibi itirazs›z olmal›d›r
8. Do¤ru konuﬂmal›d›r; çünkü do¤ru konuﬂmada çok dikkatli (vera sahibi) olmas› ona vaciptir.
9. ﬁer’i adab› korumas› ﬂartt›r.
10. Mürid, ehdas arkadaﬂl›¤›ndan uzak durmal›d›r.
11. Kendi kusurlar›n› görmeli, onlarla ilgilenmeli ve insanlar hakk›nda hep iyi
düﬂünmelidir.
12. Gereksiz bak›ﬂlardan kendini korumal›d›r.
13. Tevazu, huﬂu gibi güzel hasletler içinde olmal›d›r.
14. ﬁeyhinin emrine imtisal etmeli, te’vile gitmemeli ve gere¤ini yapmal›d›r.
Haririzade, bu tarikat›n izin ve mutlak hilafetini ﬁeyh Ebu’l-feyz Hüseyin Feyzuddin’den alm›ﬂ ve tac›n› giymiﬂtir.. Bunun birkaç yolla olan senedini kaydeder.
Hüdâyî’nin Hizbi:
Hüdâyî’nin sabah namaz›n›n ard›ndan okunan duas›-hizbi.
‹ﬂte Celvetiyye tarikat› hakk›nda Tibyanu vesail’de verilen bilgiler özet olarak
bunlard›r.
Son olarak bu sempozyumu düzenleyen Üsküdar Belediyesi ve Azîz Mahmud
Hüdâyî Vakf›’na en kalbi selam ve ﬂükranlar›m› sunuyor, ilim ad›na gerçekleﬂtirdikleri bu mesailerinin meﬂkur olmas›n› Yüce Allah’dan niyaz ediyorum.
Selam ve hürmetlerimle...
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Azîz Mahmud Hüdayî
ﬁeyhi Mehmed Rûﬂen Efendi
T A L ‹ P

M E R T

Marmara Üniversitesi FEF Bilgi ve Belge Yönetimi (Arﬂivcilik) Bölümü Ö¤retim Görevlisi

Mehmed Rûﬂen Efendi 1810’da ‹stanbul’da do¤du. Celvetî bir âileye mensuptur.
Babas› bu tarikatin ﬂeyhlerinden ayn› zamanda Azîz Mahmud Hudâyî tekkesi
ﬂeyhi de olan Abdurrahman Nesib Efendi’dir. Dedesi ﬁeyh Mehmed ﬁehabeddin
Efendi,1 büyük dedesi ise 1794’te vefat eden Mudanyal› ﬁeyh Rûﬂen Efendi’dir.
Bu zat Büyük Rûﬂen Efendi diye meﬂhurdur. Burada sözü edilecek olan Mehmed Rûﬂen Tevfik› Efendi ise Küçük Rûﬂen Efendi ad›yla bilinir.
Mehmed Rûﬂen Efendi o devrin maruf âlim ve mutasavv›flar›n›n bulundu¤u bir
çevrede yetiﬂti¤inden sa¤lam ve köklü bir e¤itim ald›. Babas› Abdurrahman Nesib Efendi’den tasavvuf terbiyesi ald›ktan sonra Kastamonu’ya gidip orada erbain ç›kard›. 1818’de Hudayi ﬂeyhi olan babas› Nesib Efendi’nin 1842’de vefat› üzerine ayn› dergah›n ﬂeyhli¤ine getirildi. Bu vazifesi 1891’de vefat›na kadar sürdü.
Mehmed Rûﬂen Efendi ﬂair ve bestekârd›r. Bilhassa musik›de derin bir mahfuzata (repertuara) sahib oldu¤u bilinmektedir. Musikî konusunda Mecmua-i ‹lahiyyat adl› bir de güfte mecmuas› kaleme alm›ﬂt›r. Eserde 27 bestekâr zikredilir.2
Rûﬂen Efendi ile ilgili ilk bilgiler böyle olmakla beraber son bulunan arﬂiv belgelerine göre Abdurrahman Nesib Efendi ile Mehmed Rûﬂen Efendi aras›nda bu
dergahta ﬂeyhlik yapm›ﬂ yine bu âileden Sadullah Efendi isminde bir zat bulunmaktad›r. Bu zat›n vazife süresi iki, iki buçuk y›l gibi k›sa bir süreyi kaplad›¤›ndan yaz›l› kaynaklarda ad› geçmemektedir. ﬁu anda bilinen Hüdâyî ﬂeyhleri listesine göre de bu zat›n 20. Hüdâyî post-niﬂini olmas› icab etmektedir.

Hüdâyî ﬁeyhi Sadullah Efendi:
Bu zat›n kim oldu¤u eﬂi Ayﬂe Han›m’›n verdi¤i bir dilekçeden anlaﬂ›l›d›. Ayﬂe
Han›m bu dilekçesinde “...Üsküdar’da... Azîz Mahmud Efendi (k.s.) Hazretleri
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ﬁeyh Mehmed
Rûﬂen Efendi’nin
Kabri

.

hangâh›nda Hüdâyî ﬁeyhi Rûﬂen Efendi’nin ammi-zadesi zevcim Sadullah Efendi müteveffa oldukta...” ﬂeklinde bir ifade kullanmaktad›r. Sadullah Efendi vefat etti¤i zaman Ayﬂe Han›m baﬂka bir ﬂehirde imiﬂ. Vefat›n› müteakip di¤er
eﬂinden do¤ma çocuklar›na maaﬂ ba¤land›¤› halde Ayﬂe Han›m’dan do¤ma Halil Raif isimli çocuk yok say›larak Sadullah Efendi’nin maliye hazinesinden ald›¤› 250 kuruﬂ maaﬂ› 25 Haziran 1844’te di¤er han›m›ndan do¤ma dördü erkek
ikisi k›z alt› kardeﬂe eﬂit olarak pay edilmiﬂ. Bu tarihte ellerine beratlar› da verilmiﬂtir. Bu kardeﬂlerin her birine düﬂen pay 41,5 kuruﬂ 20 akçedir. Ayﬂe Han›m da verdi¤i arzuhalinde bu durumun tashihini taleb etmiﬂtir. Ayﬂe Han›m’›n
verdi¤i arzuhal 24 Temmuz 1845’de Sadaret’te incelenerek “...icra-y› iktizas›na
himmet buyuralar deyu buyruldu...” ibaresini yaz›p Maliye Nezareti’ne havale
edilmiﬂ. Maliye Nezareti de yapt›¤› araﬂt›rmalara dayanarak olay› do¤rulam›ﬂ,
bu arada durumu Mehmed Rûﬂen Efendi’den de sormuﬂ. Rûﬂen Efendi de verdi¤i cevapta “Halil Raif’in Ayﬂe Hatun’la birlikte bir baﬂka yerde oldu¤unu, hiçbir
geliri bulunmad›¤›n›, babas›ndan da bir miras intikal etmedi¤ini, aﬂ›r› derecede
muhtaç oldu¤unu yaz›l› ve mühürlü olarak” maliyeye bildirmiﬂtir. Durumu tekrar etrafl›ca inceleyen maliye bu çocuk için yeni bir kaynak aray›ﬂ›na baﬂlam›ﬂt›r. Yeni baﬂtan bir kaynak bulman›n mümkün olmad›¤›n›, her hangi bir mahlul
olmad›kça aç›ktan maaﬂ tahsisinin de mevcut malî usullere z›t oldu¤unu ifade
etmiﬂtir. Çözüm olarak 21 A¤ustos1845’te merhum babas›n›n 250 kuruﬂ maaﬂ›ndan buna da bir hisse ay›rma karar› alm›ﬂ, bu karar› Ayﬂe Han›m’›n dilekçesinin
arkas›na derkenar olarak da kaydetmiﬂtir.
1 Eylül 1845 tarihli maliye tezkiresi ile o devrin maliye naz›r› Abdurrahman Nafiz Paﬂa bu görüﬂü Sadaret’e arz ve “ alt› nefer evlad›na eﬂit olarak tahsis olunmuﬂ olan... 250 kuruﬂ yedi kiﬂiye taksim ile bir hissesinin de bu çocu¤a verilmesi... irade-i seniyyeye uygun ise gerekenin yap›laca¤› malum-u devletleri buyruldukta emr ü ferman...” diyerek tezkiresine son vermiﬂtir.
16 Eylül’de Sadaret maliyeye gönderdi¤i bir buyruldu ile iradenin de bu merkezde ç›kt›¤›n› bildirip maliyeye icab›n› yapmas›n› emretmiﬂtir. 22 Eylül 1845 tarihinde Maliye mevcut paray› yedi kardeﬂe taksim etmek suretiyle iﬂi noktalam›ﬂt›r. Bu yeni taksim iﬂinde her kardeﬂe 35,5 kuruﬂ 25’er akçe düﬂmüﬂtür. Bu para çocuklara kayd-› hayat ﬂart›yla tahsis olunmuﬂ, eski beratlar› al›narak 26 Eylül 1845’te yeni beratlar› verilmiﬂtir. Bugüne kadar ad› bilinmeyen Sadullah
Efendi’nin çocuklar›n›n ismi: Mustafa Faz›l, Seyyid Mustafa Ferid, Mehmed Ziver, Mehmed Ziya, Halil Raif, Fatma Vesile ve Emine Mevhibe’dir.3
Sadullah Efendi’nin baﬂka eﬂleri yoksa di¤er eﬂinin ad› ise ﬁerife Sâniye’dir. Ve
bu bahsi geçen çocuklar›n da annesi. Sadullah Efendi’yi keﬂfetmemizi sa¤layan
da bu han›md›r. Bu han›m›n mahkemeye tescil ettirmek suretiyle yapm›ﬂ oldu¤u 4550 kuruﬂluk bir borçlanma senedinin baﬂ›ndaki “ Hüdâyî ﬂeyhi Sadullah
Efendi zevcesi...” kayd› bizi Sadullah Efendi ile buluﬂturdu. Bu kay›ttan hareketle de yukarda bahsi geçen vesikalara ulaﬂma imkan› do¤du. ﬁerife Saniye Han›m bu borcu baz› tak›lar›n› rehin b›rakmak suretiyle 16. 10. 1851’de alm›ﬂ, 28
Eylül 1853’de ödemiﬂtir.4
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Rûﬂen Efendi’nin Meclis-i Meﬂayih Reisli¤i:
Rûﬂen Efendi’nin bu vazifeye geliﬂi ile ilgili belgelerden sadece bir tanesi ele
geçmiﬂ bulunmaktad›r.
21 May›s 1878 (19 CA. 1295) tarihli ve ﬁeyhülislam Ahmed Muhtar Bey5 imzal› bir meﬂihat tezkiresinde do¤rudan mabeyne hitaben “ bu kerre Meclis-i Meﬂayih Riyaseti’nin Rûﬂen Efendi’ye ihalesi... hususunda ç›kan padiﬂah iradesinden
dolay› teﬂekkür z›mn›nda Meclis-i Meﬂayih azas› ile di¤er ﬂeyhler taraf›ndan
tanzim olunan ariza padiﬂaha sunulmak üzere takdim olunmaktad›r” denilmiﬂtir.6
Bu tayinle baﬂlayan Rûﬂen Efendi’nin Meclis-i Meﬂayih reisli¤i görevi 13,5 sene
sürmüﬂtür. Bu süre sonunda Rûﬂen Efendi’nin vefat› ile boﬂalan bu vazifeye bir
mevlevi dedesi olan Ali Efendi tayin edilmiﬂtir.
Bu tayinle ilgili 29 kas›m 1891’de ﬁeyhülislam Mehmed Cemaleddin Efendi’nin
direk saraya sundu¤u arz ﬂöyledir: “ Meclis-i Meﬂayih Reisi olan Hüdâyî.... dergah› post-niﬂini Rûﬂen Efendi’nin bu kerre vefat›na ve bu meclis üyelerinin en
k›demlisi bulunan Kas›mpaﬂa Mevlevihanesi ﬁeyhi Ali Efendi’nin de istenen vas›flar› haiz olmas›na binaen boﬂ olan bu riyasete tayini Meﬂihat Meclisi’nce ifade olunmakla bu babda padiﬂahtan ç›kacak emir ve fermana göre iﬂlem yap›lacakt›r” demiﬂ 30 Kas›m 1891 tarihiyle ve Baﬂkâtib imzas›n› taﬂ›yan bir irade ile
de bu atama iﬂi tahakkuk etmiﬂtir.7

Mehmed Rûﬂen Tevfikî Efendi’nin Vefat›
Mehmed Rûﬂen Efendi 13,5 sene devam eden Meclis-i Meﬂayih Reisli¤inden
sonra 24 Kas›m 1891’de vefat etti. Rûﬂen Efendi’nin vefat›n› müteakip 2 Aral›k
1891’de Mehmed Rûﬂen Efendi’nin bütün eﬂyas› sat›l›p nakde çevrilmiﬂtir. Mehmed Rûﬂen Efendi’nin eﬂyas› aras›nda pahal› hiçbir ﬂey yoktur. Hemen hemen
tamam› derviﬂâne ﬂeylerdir. Kendisi kalem erbab›, yazar-çizer bir kimse oldu¤u
halde iki matbu’ Mushaf-› ﬁerif’ten baﬂka kitab› da yoktur. Gerçi kitaplar›n›n
dergah kütüphanesinde bulundu¤u ve tamam› da vak›f oldu¤u için bu sat›ﬂa dahil edilmedikleri muhakkakt›r. Üsküdar Mahkemesinin nezaretinde yap›lan bu
muhallefat iﬂi özetle ﬂöyledir.
“1309 senesi Rebiu’l-âh›r›n›n 22. Günü (24 11. 1891) irtihal... eden es-Seyyid
eﬂ- ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi... hazretlerinin verâsetleri halileleri Mahmud
Bey k›z› Hasibe Han›m ile kar›ndaﬂ› dergah-› ﬂerif Seccade-niﬂini Mehmed ﬁehabeddin Efendi’ye münhas›ra oldu¤u tahakkuk etmiﬂ oldu¤undan vârisler Hasibe Han›m ile ﬁehabeddin Efendi’nin talebleri ile ve 1 Osmanl› liras› 108 kuruﬂ
hesab›yla baﬂkalar›na sat›l›p verese aras›nda taksim olunan merhumun zeyl defteridir” denilerek teker teker bütün eﬂyas› yaz›l›p de¤erleri de belitilmiﬂtir. Bu
eﬂyadan birkaç örnek vermek gerekirse: Çeﬂitli kürkler, cübbeler, saatler, kapkaçak, kehribar eﬂya, yatak, yorgan... vs.
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Bütün eﬂyan›n nakdî de¤eri 22702 kuruﬂ tutmuﬂ. 11097 kuruﬂ 10 para tutan
borçlar› ç›kt›ktan sonra kalan paran›n 8464 kuruﬂ 20 paras› ﬁehabeddin Efendi’ye, 2821 kuruﬂ 20 paras› ise Hasibe Han›m’a verilmiﬂtir.

Dergaha Yeni ﬁeyh Tayini:
Mehmed Rûﬂen Efendi’nin vefat›n› müteakib Hüdâyî dergah›nda post-niﬂin olabilmek için üç kiﬂinin talebde bulundu¤u mevcut arﬂiv belgelerinden anlaﬂ›l›yor. Bu üç kiﬂi Rûﬂen Efendi’nin kardeﬂi ﬁehabeddin Efendi (1911) ile torunlar›
Abdurrahman Azîz8 ve Mehmed Gülﬂen Efendi (08.04.1923)’lerdir.9 Hayatta
iken Mehmed Rûﬂen Efendi’nin.... ismini henüz tesbit edemedi¤imiz tek k›z› olmuﬂ oda babas›ndan evvel vefat etti¤inden bu iki torun, annelerinin amcas›
Mehmed ﬁehabeddin Efendi ile beraber bu makama talib olmuﬂlard›r.
Mehmed Rûﬂen Efendi’nin mezkur torunlar›n›n babalar›n›n ad› Mektubî-zade
Sadreddin Efendi’dir.10 Bu zat ilmiye ricalindendir. Vefat› 1872.
Rûﬂen Efendi’nin yerine geçecek zatla ilgili olarak Rûﬂen Efendi’nin halifesi Kâmil Efendi’nin baﬂkanl›¤›nda Hüdâyî vakf› mütevellileri ve vazifelilerinden 18
kiﬂi kendi mühür ve imzalar›n› hâvi bir mazbata ile bir teklif kaleme alm›ﬂlard›r. Bu mazbatada kullan›lan dil oldukça a¤›r ifadelerle doludur. Söz konusu
a¤›r dille yaz›lan mazbata ﬂöyledir:
“Cenâb-› pir Azîz Mahmud Hüdâyî (k.s.) Hazretlerinin âsitanesi ﬂeyhi Mehmed
Rûﬂen Efendi bu kerre torunlar› Azîz ve Mehmed Gülﬂen Efendileri terk ile vefat eylemiﬂtir... Azîz Efendi, Mehmed Gülﬂen Efendi...’den yaﬂça büyük ise de
kendisi s›rf câhil ve nâ-ehil olup meﬂihat hizmetini ifâya da muktedir bulunmamaktad›r. Sert tabiat› sebebiyle de bütün dedelerin nefretini celb etmiﬂtir. Mehmed Gülﬂen Efendi ise, güzel hal ve güzel ahlak sahibi [üstelik de] muktedir birisidir. ﬁeyhlik hizmetini ifa ve idareye bilvücuh (her cihetle) ehil ve erbabd›r.
Bu âsitanenin eski usulüne göre de meﬂihatin boﬂalmas› durumunda [ﬂeyh tayin
iﬂi] dedelerin tensip ve arzular› [dikkate] al›na gelmiﬂtir... Mehmed Rûﬂen Efendi’den boﬂalan ﬂeyhlik hizmetinin Mehmed Gülﬂen Efendi’ye tevcihi ile bütün
dedelerin çera¤ ve ihya buyurulmas›n› tazarru’ ve niyaz eyleriz...25. 11. 1891.
ed-Dâi ed-Dai
Merhumun halifesi Kahve nakibi ve türbedar Dergah›n Hatibi ve asâdar›
Kâmil es-Seyyid Mehmed Emin Safvet
ed-Dai ed-Dai ed-Dai ed-Dai
Postniﬂin-i Dergah-› Alaüddin... ‹mam-› sani Vekil-i-harc Sermüezzin
Mehmed Fâlih Mehmed eﬂ-ﬁeyh Ömer Rasih11 Mehmed
ed-Dai ed-Dai ed-Dai
Müezzin Dedegândan türbedar Dedegândan müezzin
ve kayy›m
es- Seyyid Ahmed Ra¤›b Mehmed Safiyyüddin Mehmed Kas›m
ed-Dai
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Dedegândan türbedar ve ed-Dai ed-Dai
Devirhan Dedegândan devirhan Dedegândan Müezzin ve kayy›m Hasan
Mehmed Emin Seyyid Mustafa
Ed-Dai ed-Dai ed-Dai Dedegândan... Dedegândan Müezzin ve Kayy›m
Mehmed (?) Ali Dedegândan Ahmed Mehmed Rüstem
‹brahim
Sair bil-cümle Dedegân kullar›12
Mehmed Gülﬂen Efendi’nin Müracaat›
Yukar›daki mazbatan›n tanziminden bir gün sonra Mehmed Gülﬂen Efendi Sadarete müracaatla kendisinin bu göreve getirilmesini taleb etmiﬂ ve talebinde ﬂu
ifadelere yer vermiﬂtir:
“Duac›n›z olan büyük pederim... Hüdâyî Dergah› seccade-niﬂini Mehmed Rûﬂen
Efendi’nin vefat›yla boﬂalan ﬂeyhlik makam›n›n kendisine tevcihini biraderim
Azîz Efendi’nin taleb ve niyaz etti¤i duyulmaktad›r. Halbuki Azîz Efendi hem
bu iﬂe muktedir de¤il, hem de sert tabiat› sebebiyle bu makam›n ona tevcihi halinde öteden beri dergahta sakin olan âilemizin da¤›lmas›n› mucib olacakt›r. Buna ise padiﬂah›n asla raz› olmayaca¤› [muhakkakt›r]. Zaten merhumun ﬁahab
Efendi ad›nda bir de kardeﬂi vard›r. Bu [zat] da meﬂihatin kendisine tevcihini istemektedir. Lütfen ve merhameten bu makam›n uhde-i ubeydaneme tevcih ve
ihsan buyrulmas›n› ve yahut Meclis-i Meﬂayih taraf›ndan imtihan [yap›larak]
icab›na bak›lmas› niyaz›na cesaret ettim. [Ayr›ca] dergahta oturan dedeler taraf›ndan bu makam›n bendenize tevcihi için tanzim olunup mühürlenen mazbatay› da [bu arizama] ekleyerek yüce makam›n›za takdim etmiﬂ bulunuyorum. Bu
hususta ve her hususta emir ve ferman yüce makam›n›za aittir.
26.11. 1891 (24 R. 1309 / 14 Ts. 1307)
Merhum Rûﬂen Efendi’nin torunu
Es-Seyyid Mehmed Gülﬂen
Mehmed Gülﬂen Efendi’nin bu arz› Sadaret’e sunulmuﬂ, Sadaret durumu saraya
arz etmiﬂ ise de saray durumun tekrar bir daha gözden geçilmesi için Sadaret
tezkiresini Bab›âli’ye iade etmiﬂtir. Baﬂkâtib Süreyya Paﬂa imzal› 30 Kas›m tarihli bu belgede “...Meﬂihat’ça durumun bir daha de¤erlendirmeye al›n›p son karar›n saraya arz edilmek üzere Sadr›azama gönderilmesi...” istenmiﬂtir.13
Bu arada 09.12. 1891’de Osman Nuri Efendi isminde bir baﬂka kimse de verdi¤i
bir arzuhalle Hüdâyî ﬁeyhli¤inin kendisine tevcihini taleb etmiﬂtir. Osman Nuri Efendi arzuhalinde kendisinin ﬁeyhülislam Üryanî-zade Ahmed Es’ad Efendi
taraf›ndan Uﬂﬂaki dergah›na ﬂeyh yap›lmak üzere ‹zmir’den getirtildi¤ini, ama o
zaman bu iﬂin tahakkuk etmedi¤ini söylemiﬂtir. Ayr›ca kendisinin Nakﬂî ﬂeyhi,
dört tarikte hilafet sahibi, dinî ve tabiî ilimlere vâk›f, bir çok icazete mâlik oldu¤unu da dile getirerek “... münhal bulunan Hz. Hüdâyî hazretlerinin dergah›...
post-niﬂinli¤i ile mesrur ve ﬂâdan buyurulmakl›¤›m bâb›nda emr ü ferman...” diyerek dilekçesine son vermiﬂtir.14
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Azîz Mahmud Hüdâyi Camii’ndeki Tavan iﬂlemeleri

Resmi yaz›ﬂmalar›n bundan sonraki k›sm› arﬂivde henüz bulunamad›. Ama bu
göreve Mehmed Gülﬂen ve Osman Nuri Efendilerin de¤il Rûﬂen Efendi’nin kardeﬂi ﬁehabeddin Efendi’nin tayin edildi¤i daha sonraki belgelerde15 ve yaz›l›
kaynaklarda yer almaktad›r.16

Mehmed Rûﬂen Efendi’nin Eﬂine Maaﬂ Tahsisi
Elde bulunan belgelere göre Rûﬂen Efendi’nin eﬂi Hasibe Han›m Evkaf Nezareti’ne müracaatla muhtaç oldu¤unu ve kendisine maaﬂ ba¤lanmas›n› istemiﬂtir.
Nezaret de bu iste¤i 22 Aral›k 1892’de ﬁura-y› Devlet’e havale etmiﬂ, durumu
müzakere eden ﬁura-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nde bu talep okunup ﬂu karar
al›nm›ﬂt›r:
“... zevci Hz. Hüdâyî Dergah-› ﬂerifi ﬁeyhi Rûﬂen Efendi merhum [vefat›nda]
mal say›lacak hiçbir ﬂey terk etmemiﬂ oldu¤undan bu dergaha [yeni bir de] ﬂeyh
tayin olundu¤undan bahisle evkaf hazinesinden kendisine yetecek kadar maaﬂ
tahsisi istidas›n› havi Hasibe Han›m mührüyle verilen istida üzerine icab›na bak›lmas› Sadaret’çe [dairemizden] istenmiﬂtir. Hasibe Han›m’a Tekaüd Sand›¤›’ndan maaﬂ tahsisi mevcut nizamlara [göre] müsaid de¤ildir. [Ama Hasibe Han›m da] gerçekten merhamete ﬂâyan oldu¤u anlaﬂ›lmakla beraber bu gibilere hazineden maaﬂ ba¤lanmas› emsali iktizas›ndan bulunmuﬂ oldu¤undan bahisle
muhtaç maaﬂlar› [na has vak›flardan olan] Derviﬂ ‹brahim Bey vakf›ndan ve Hatice Han›m’dan 41,5 kuruﬂ,17 Nevﬂehir’de...Damat ‹brahim Paﬂa Vakf› fazlas›ndan ve ﬁeyh Mehmed Efendi’den 41,5 kuruﬂ, Harameyn Vakf›’ndan ve Ahmed
Efendi’den mahlul olan 40 kuruﬂ ki toplam olarak 123 kuruﬂun evlendi¤i zaman
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kesilmek üzere tahsisi için izin taleb olunmuﬂ ve Hasibe Han›m’›n da merhamete ﬂâyan oldu¤una nazaran o kadar maaﬂ›n tahsisi [hak ve] adalete uygun görülmüﬂ olmakla gere¤i yap›lmak üzere Evkaf Nezareti’ne havalesi düﬂünüldü. Bu
konuda emir ve ferman yüce nezaret makam›na aittir. 04.01. 1893 ( 15 C. 1310
/ 23 Ke. 1308)
(mühür) ﬁura-y› Devlet
Dahiliye Dairesi ReisiAzadan Azadan Azadan Azadan
Halil Raif18 Abdullah Ahmed Lütfi R›za Hüseyin
Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan
Fâik Hüsnü ? Ziya Ahmed Ziya Sami
Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan
S›dd›k Mehmed Azîz Ali R›za Abdullah Said Paﬂa Mansur
Azadan
Azadan
Azadan
Mehmed Cemil Ali Nef’î Nureddin

Azadan

Rûﬂen Efendi’nin Hizmetleri ve Ald›¤› ‹hsanlar
Mehmed Rûﬂen Efendi uzun müddet bu vazifede bulundu¤undan dergah› birkaç defa tamir geçirmiﬂ ve kendisi de saraydan bir hayli yak›nl›k görmüﬂtür.
Bunlardan tesbit edilebilenler k›saca ﬂunlard›r:
Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin kendi devrinde saraydan gördü¤ü alaka daha sonraki as›rlarda da aynen devam etmiﬂtir. Öyle ki bu alaka dergahta özel bir
“hünkar kasr›” bulunduracak kadar ileri derecededir.19
ﬁeyhlere ve derviﬂlere yard›m›n› esirgemeyen padiﬂahlar dergahta bulunan ve
dergah hizmetinde kullan›lan hayvanlar “Hüdâyî esbân›” için de Istabl-› Âmire
Müdürlü¤ü bütçesinden ayl›k dilimler halinde verilmek üzere dergaha arpa ve
saman tahsis etmiﬂler, ve bu tahsisleri de vaktinde yerine ulaﬂt›rm›ﬂlard›r.20 Bu
tahsisler miktar olarak 6 kile (150 k¤.) arpa ile 3 kantar (169,23 k¤) samand›r. Bu
arpa ve saman›n birim fiyatlar› ise o günün râyicine göre 1 kile arpa 10,5 kuruﬂ,
1 kantar saman ise 15 kuruﬂtur.21
Rûﬂen Efendi’nin bilinen ilk icraatlar›ndan biri 10 ﬁubat 1847’de yapt›rd›¤› dergah›n baz› küçük tamir iﬂleridir 22
1849 senesi ﬁaban ay›n›n 24’ünde Rûﬂen Efendi hükumete müracaatla bir miktar yard›m talebinde bulunmuﬂtur. Rûﬂen Efendi’nin bu iste¤i Sadaret’ce kaleme
al›nan bir tezkire ile Abdülmecid Han’a ulaﬂt›r›l›p iradesi istenmiﬂtir. Sadaret’in
tezkiresi ﬂöyledir:
“ Hüdâyî (ks)’nin hangahlar›na gelip giden fukaran›n doyurulmas› için her sene ramazanda verilmek üzere at›yye tahsisi post-niﬂini efendi taraf›ndan niyaz
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edilmektedir. ﬁeyh Efendi’nin refah içerisinde bulunmas› devletin ﬂân›ndan ise
de böyle her ramazanda verilmek üzere at›yye tahsis olundu¤u takdirde di¤er
tekke ﬂeyhleri de istemeye kalk›ﬂacaklar›ndan sonun da bir çok masraf› davet
edecektir. Yaln›z bu seneye mahsus olmak üzere ﬁeyh efendiye 5000 kuruﬂ at›yye ihsan buyurulmas› Maliye naz›r› ile yap›lan görüﬂmede münasib gibi görülmüﬂ ise de bu hususta son karar padiﬂaha aittir. 15 Temmuz 1849.
Mabeyn baﬂ katibi iki gün sonra bu tezkireye müsbet bir cevapla 5000 kuruﬂ
at›yyenin Hüdâyî dergah›na verilmesini tebli¤ etmiﬂtir.23
1850 senesi Ramazan›n›n 9. Günü Hüdâyî Dergah›nda kalan derviﬂlerin masraflar›na harcanmak üzere... yine 5000 kuruﬂ at›yye taleb edilmiﬂtir. Bu taleb de 13
Ramazan’da kabul edilerek kendisine bu paran›n ödenmesi için maliyeye emir
verilmiﬂtir.24
1851 y›l› A¤ustosu’nda Üsküdar’da ç›kan büyük çapl› bir yang›nda dergah tamamen yanm›ﬂt›r. Bu yang›n bugün halen ayakta olan Paﬂa Liman›’ndaki ambarlardan baﬂlayarak daha çok Yeni Cami-Hüdâyî Hangah›’n›n deniz taraf›nda etkili
olmuﬂtur. Bu yang›nda Gülfem Hatun Camii, Rummehmedpaﬂa Mahallesi Mescidi, Selman A¤a Camii, Davut Paﬂa Camii, Yeni Cami’nin minare alemleri, iç ve
d›ﬂ iki kap›s›, türbesi, hünkar mahfili, merdivenleri ve muvakkithanesi tamamen yanm›ﬂt›r. Hüdâyî dergah›nda ise, dergah›n tamam› ile medrese, konak ve
cami-i ﬂerif bu yang›nda yok olmuﬂtur. Bu yang›nda yanan bir baﬂka dergah da
Kâdirî tekkesidir. Bu yang›n›n toptan yok etti¤i ev, dükkan, ma¤aza... ve binalar›n say›s› 798’dir.25
Azîz Mahmud Hüdâyî Hangah›’n›n yeniden ihyas› ise ancak 1852’lerin baﬂlar›nda baﬂlay›p 1856’da biten büyük tamirlerle mümkün olabilmiﬂtir.

Rûﬂen Efendi’nin Maaﬂ›na Zam Talebi
Bu zam talebi ile ilgili olarak Rûﬂen Efendi’nin yazd›¤› dilekçe arﬂivde henüz ele
geçmedi. Ama belgelerin s›ras›na bak›l›rsa Rûﬂen Efendi önce Sadaret’e müracaat etmiﬂ. Sadaret bu talebi 16 ﬁubat 1853 tarihli bir tezkire ile Evkaf Nezareti’ne
havale etmiﬂ.26 Bu istek Evkaf Nezareti’nce 20 ﬁubat’ta Meclis-i Vâla’ya havale
edilmiﬂ, 1 Mart’ta Meclis’i Vâla durumu karara ba¤layarak bu iste¤i uygun bulmuﬂtur. Bu meclis karar›n›n Sadaret’e ulaﬂt›r›lmas›ndan sonra Sadaret 3 Mart
günü kaleme ald›¤› bir sadaret tezkiresi ile durumu saraya bildirip Abdülmecid
Han’dan irade istemiﬂtir. Sadaretin padiﬂaha arz› ﬂu ﬂekildedir:
“Meclis-i Vâla’dan kaleme al›n›p ekli olan takrir ile beraber padiﬂah›n görüp karar vermesi için takdim k›l›nan mazbata mealinden de anlaﬂ›laca¤› gibi Üsküdar’da bulunan Hz. Hüdâyî (KS) hangah-› ﬂerifi meﬂihati biraderleri Abdülhamid ve ﬁehabeddin Efendilere bakmak üzere daha önce Mehmed Rûﬂen Efendi’ye tevcih olunmuﬂtu. Rûﬂen Efendi yang›n felaketine u¤ram›ﬂ bulunmas› sebebiyle biraderlerine bakamamaktad›r. Vuku’ bulan nizadan dolay› meﬂihate ait
gelirlerden 400 kuruﬂ vermek üzere kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ise de bu çocuklar›n oturacaklar› yerleri yoktur... bu 400 kuruﬂ hem ev kiras›na hem de geçimlerine kâfi
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gelmeyece¤inden bu çocuklara evkaf hazinesinden ayl›k 100 kuruﬂ, Zakirbaﬂ›
Nuri Dede’ye de 50 kuruﬂ ev kiras› verilmesi için izin istenmiﬂtir... bunlar merhamete ﬂâyan kimseler olmalar› sebebiyle mezkur 150 kuruﬂun bu senenin mart› baﬂ›ndan itibaren verilmesi için Evkaf Nezareti’ne havalesi düﬂünülmektedir.
Bu hususta padiﬂahtan nas›l bir irade ç›karsa aynen tatbik olunaca¤›...” bildirilmiﬂtir.
Saraydan iki gün sonra 5 Mart 1853’te bu tezkireye “olur” cevab› verilerek bu ek
maaﬂ iﬂi de böylece tahakkuk etmiﬂtir.27
9 Ocak 1855’te Hüdâyî ﬁeyhi Mehmed Rûﬂen Efendi için yap›lan bir dairenin
tefriﬂi için 6153,5 kuruﬂ ihsana nail oldu¤u kay›tlarda mevcuttur.28
Yukarda bahsi geçen 400 kuruﬂ maaﬂ yine bir müracaat üzerine 2 Eylül 1856’te
Meclis-i Vâla’da görüﬂülerek 1000 kuruﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu karar›n iradesi ise 30
Eylül 1856’d›r. Üstelik bu karar 6 ay öncesinden 13 Mart 1856’dan muteber olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir.29
Hüdâyî ﬂeyhine ve dergah›na yap›lan nakdi yard›mlardan öte aynî yard›mlar da
yap›ld›¤›n› yine arﬂiv belgelerinde görüyoruz. 27 Ekim 1857 (8 Ra. 1274) tarihli
vesikada ﬂu bilgiler yer almaktad›r:
“Her sene Ramazanda Hüdâyî derviﬂlerine verilmesi âdet olan 50 adet abân›n
her biri 80 kuruﬂtan 4000 kuruﬂ bedelinin bu sene her biri için 135 kuruﬂ hesab›yla 6750 kuruﬂa ç›kar›lmas›.” 30
1859 y›l› Kas›m ay›nda Mehmed Rûﬂen Tevfik› Efendi’ye Hüdâyî Dergah› yak›nlar›nda bir konak al›nmas› için teﬂebbüse geçilmiﬂtir. Evkaf Müfettiﬂli¤i yapt›¤›
incelemeler sonucu dergah yak›nlar›nda bulunan bir kona¤› sat›n alm›ﬂt›r. De¤iﬂik vak›flar›n hissedar oldu¤u konak bitiﬂi¤indeki baz› arsalar› da 40 000 kuruﬂa sat›n alma¤a karar vermiﬂtir. Bu kona¤›n o günlerdeki sahibi Ruk›yye Han›m’d›r ve paran›n da maliye hazinesinden verilmesi teklif edilmiﬂtir. Evkaf müfettiﬂli¤i bu karar›n› Evkaf Nezareti vas›tas›yla Sadaret’e yaz›l› olarak bildirmiﬂtir. 30 Kas›m 1859.
Sadaret, Evkaf Nezareti’nin bu teklifini 14 Aral›k’ta Maliye Nezareti’ne bildirerek görüﬂlerini sormuﬂtur. Maliye bu soruya verdi¤i cevapta: “... 40 000 kuruﬂun
hazineden i’tas› münasip ve icra -y› icab› sadaretin iradesi dahilinde olaca¤›n›”
bildirmiﬂtir. 28 Aral›k 1859.
Sadaret daha sonra âdet ve usul üzere son sözü söyleyebilmek için durumu 2
Ocak 1860’da saraya yazarak Abdülmecid Han’›n iradesini istemiﬂtir. Bir gün
sonra padiﬂah ad›na saraydan gelen cevapta iﬂin gere¤inin yap›lmas› emredilmiﬂtir. 31
20 Mart 1860 günü Mehmed Rûﬂen Efendi imzas›yla Sadaret’e verilen bir arzuhalde dergah için Ramazaniye olarak bir miktar yard›m istenmiﬂtir. Sadaret bu
talebi yazd›¤› bir tezkire ile Evkaf Nezareti’ne:” Hüdâyî Dergah› taamiyesi yeterli olmad›¤›ndan bahisle ramazaniye olarak münasip miktar at›yye verilmesi niyaz›yla... Rûﬂen Efendi’nin i’ta eyledi¤i müzekkire görüp incelemeniz için... nezaretinize gönderilmiﬂtir.” Diyerek durumu onlara bildirmiﬂtir. Bu belgenin devam› ve ekleri ç›kmad›¤›ndan sonucu belli de¤ildir.32
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Mehmed Rûﬂen Tevfik› Efendi’nin evkaf ve maliye hazinelerinden ald›¤› maaﬂ
ve ihsanlardan baﬂka 20 Ocak 1885 tarihli bir kayda göre hazine-i hassadan da
maaﬂ ald›¤› ortaya ç›kt›. Bu maaﬂ›n miktar› 560 kuruﬂ olup “Hüdâyî dergah› ﬁeyhi Mehmed Rûﬂen Efendi ile Derviﬂ Ömer Dede’ye Kânun-u evvel maaﬂ› olarak
560 kuruﬂ” kayd› bulunmaktad›r.33
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Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesinde
Hizmet Etmiﬂ Mûsikîﬂinas ﬁeyhler
Y R D . D O Ç . D R . N U R ‹

Ö Z C A N

Marmara Üniversitese, ‹lahiyat Fakültesi, Türk Din Mûsikisi Ana Bilim Dal› Baﬂkan›

Konumuza geçmeden önce Celvetiyye Tarîkat› zikirleri ve bu zikirler esnas›nda
ortaya ç›kan mûsiki üzerinde k›saca durmak istiyorum:
Celvetiyye tarîkat› zikirlerinde sohbetten çok tefekküre ve bu zikirlerin devam›
süresince okunan dinî bestelerde de bu üslûba ba¤l› olarak hareketten çok hafifli¤e, coﬂkunluktan çok huﬂûa davet eden bir tav›r hissedilir. Bu münasebetle bu
tarikat mensubu mûsikîﬂinaslar›n, üslup itibariyle her biri gerçek bir sanat eseri olan bestelerinde bir olgunluk, bir a¤›rbaﬂl›l›k sezilir.
Celvetîli¤in tekke (tasavvuf) mûsikimizde farkl› bir yeri vard›r. Bunda, tarikat›n
kurucusu Azîz Mahmut Hüdâyî’nin ilmî, tasavvufî ve edebî kiﬂili¤inin yan›s›ra
bir mûsikîﬂinas olarak karﬂ›m›za ç›kmas›n›n büyük önemi vard›r. Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin bu özellikleri çerçevesinde kaleme ald›¤› ilâhileri, bizzat kendisinin
bestelemesi yan›nda, gerek kendi döneminde ve gerekse daha sonraki dönemlerde pek çok mûsikîﬂinas taraf›ndan bestelendi¤i bilinmektedir. O’nun ilâhilerle
birlikte tesbîh, temcît ve münâcâtlar yazd›¤›; tesbîh ve temcîdlerini bizzat besteledi¤i ifade edilir.1 El yazmas› güfte mecmualar›nda beste ve güftesi Azîz Mahmud Hüdâyî’ye ait 4 eserin kayd›na rastlanm›ﬂt›r.2 Notas› günümüze ulaﬂm›ﬂ
eserleri aras›nda “Kudûmun, rahmet-i zevk u safâd›r yâ Rasûlallah” m›sra›yla
baﬂlayan çârgâh makam›ndaki tevﬂîhi, bu formun ﬂâheserlerindendir. Ayr›ca yine nota mecmualar›nda, “Aç›ld› çün bezm-i elest/ Devr eyledi peymânesi” beytiyle baﬂlayan ilâhisinin nevâ makam›nda iki ayr› bestesi mevcuttur.3 Y›lmaz
Öztuna Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi adl› eserinde ﬂehnaz makam›nda bir dura¤›n›n, acem makam›nda bir Rebîülevvel ilâhisinin, eviç makam›nda bir Ramazan ilâhisinin ve uﬂﬂak makam›nda bir di¤er ilâhisinin günümüze ulaﬂt›¤›n› ifade eder.4 Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, ayr›ca o dönemde baz› münakaﬂalara konu
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olan “semâ” hakk›nda onu müdafaa için “Keﬂfü’l-K›nâ an Vechi’s-Semâ” adl› bir
eser kaleme ald›¤› bilinmektedir.(Eser, Hasan Kâmil Y›lmaz taraf›ndan tercüme
edilerek neﬂredilmiﬂtir.)5
Öte yandan bu tarikata mensup mûsikîﬂinaslar›n ço¤unun, baﬂta Hüdâyî âsitânesi olmak üzere pek çok Celvetî tekkesinde zâkirbaﬂ› olarak görev yapt›klar› görülmektedir. Zâkirbaﬂ›lar›n, tekke zikirlerini yürüten ve devam›n› sa¤layan en
önemli kiﬂiler olduklar› göz önünde bulunduruldu¤unda bu mûsikîﬂinaslar›n
önemi kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar aras›nda Azîz Mahmut Hüdâyî
zaman›nda, âsitânede zâkirbaﬂ›l›k görevinde bulunan Hâf›z Kumral ve ﬁaban
Dede’den bilhassa bahsetmeliyiz: As›l ad› Mehmet olan ve Azîz Mahmut Hüdâyî’nin terbiyesi alt›nda yetiﬂen Haf›z Kumral, devrinin mûsikîﬂinaslar› aras›nda
özellikle gür ve tesirli sesiyle tan›nm›ﬂ; beste, semâî, na’t, tevﬂih ve ilâhi formlar›nda 30’un üzerinde eser besteledi¤i kaydedilmiﬂtir. Besteledi¤i ilahilerin büyük k›sm›n›n sözleri Azîz Mahmut Hüdâyî’ye aittir.6 Bir ara Amasya’da Çivici
Tekkesi’nde ﬂeyhlik yapan ﬁaban Dede (v. 1061/1650) de Hüdâyî’nin manzumelerine beste yapan bir halifesidir. Günümüzde ancak bestesi ve güftesi kendisine ait olan “Yâ Rabbi mahﬂer yerine ne yüz ile varay›m ben” m›srâ› ile baﬂlayan
acem makam›ndaki ilâhisi ulaﬂabilmiﬂtir.7
Ayr›ca XIX. yüzy›lda bu degâhta zâkirbaﬂ›l›k yapm›ﬂ olan Ömer Efendi (v.
1228/1813)8 ile Hatip Haf›z Efendi (v. 1272/1855); Üsküdar’da Celvetiyye’nin
Hâﬂimiyye koluna mensup Band›rmal› dergâh› zâkirbaﬂ›lar›ndan, besteli mevlit
ve mîraciyyenin tamam›n› bilmesi ve iyi salâ ve durak okumas›yla tan›nan Paﬂa Mehmed (v. 1900)9 ; Malak Haf›z diye meﬂhur olmuﬂ, dâvûdî ve güzel sesi ile
iyi bir Kur’an okuyucusu olarak bilinen Aksarayl› Hüseyin Efendi (v. 1904);
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muhrik sesiyle ‹stanbul’un en meﬂhur mersiyehan› olarak tan›nmas›n›n10 yan›nda na’t ve durak okumaktaki maharetiyle ﬂöhret bulmuﬂ Hüseyin Tevfik
Efendi (v. 1906) de bu dönemin ünlü mûsikîﬂinaslar›ndand›.
ﬁimdi AZÎZ MAHMUT HÜDÂYÎ HÂNKÂHINDA H‹ZMET ETM‹ﬁ MÛS‹KÎﬁ‹NAS ﬁEYHLER konusuna girebiliriz.
Hüdâyî âsitânesinin 5. ﬂeyhi D‹V‹TÇ‹ ZÂDE MEHMED TÂL‹B EFEND‹,
Üsküdar’da do¤du. Kaynaklarda do¤um tarihi hakk›nda her hangi bir bilgiye
rastlanmamaktad›r. Celvetî ﬂeyhlerinden Devâtî (Divitçi) Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Bu münasebetle “Devâtîzâde” lâkab›yla tan›nd›. Babas› Mustafa Efendi,
önceleri divitçilik sanat› ile meﬂgul iken, daha sonra tasavvufa yönelerek Azîz
Mahmut Hüdâyî’nin serhalifesi Bal›kesirli Muk’ad Ahmed Efendi’ye intisâb etti
ve seyr-i sülûkunu burada tamamlamas›n›n ard›ndan Kastamonu’ya halife s›fat›yla gönderildi. ‹stanbul’a tekrar döndü¤ünde çeﬂitli medreselerde müderrislik
yapt›ktan sonra bu görevden ayr›ld› ve Üsküdar Bülbülderesi’nde 1061/1651’de
binâ etti¤i ﬁeyh Câmii tekkesi (bu gün ﬁeyh Devâtî Mustafa Efendi Camii)’nde,
vefat›nda kadar (1070/1659-1660) irﬂâd vazifesinde bulundu.11
Mehmed Tâlib Efendi genç yaﬂlar›nda Celvetiyye tarikat›na intisâb eti.12 ﬁeyhî’nin Vakây›’ul-Fuzalâ, Uﬂﬂâkîzâde ‹brahim Hâsib’in Zeyl-i ﬁakây›k ve Hüseyin
Ayvansarâyî’nin Vefeyât’›nda onun, babas›n›n halifelerinden Fidanc› ﬁeyh
Mehmed Efendi’den seyr-ü sülûkunu tamamlayarak hilâfet ald›¤›ndan bahsedilmekte13 ise de Hüseyin Vassâf Sefîne-i Evliyâ’s›nda onun, yine babas›n›n halifelerinden Hüdâyî âsitânesi’nin 3. ﬂeyhi Ehl-i Cennet Mehmed Fenâyî Efendi’ye
intisab etti¤ini kaydeder.14 Bu arada medrese tahsilinin ard›ndan bir müddet baz› medreselerde müderrislik yapan Mehmed Tâlib Efendi daha sonra ilmiyye
mesle¤inden ayr›larak, babas›n›n vefat› üzerine Üsküdar’daki ﬁeyh Camii Tekkesi’ne postniﬂîn tayin edildi. S. Nüzhet Ergun’un Türk Mûsikîsi Antolojisi’nde
(c.1, s.40) Mehmed Tâlib Efendi’yi ﬁeyh Camii tekkesinin bânîsi olarak göstermesi ise yanl›ﬂt›r. Bir müddet sonra C.evvel 1078/Ekim-Kas›m 1667 tarihinde
Gelibolulu ﬁeyh Gafûrî Mahmud Efendi’nin vefat› üzerine M. Tâlib Efendi Azîz
Mahmut Hüdâyî âsitânesinin 5. ﬂeyhi olarak posta geçti. Bu vazifesini sürdürürken Receb 1090/A¤ustos 1679’da vefat etti ve ﬁeyh Camii hazîresinde babas›n›n
kabrinin yan›na defnedildi.15 Uﬂﬂâkîzâde ‹brâhim Hasîb onun vefat› üzerine ﬂu
tarih manzumesini kaleme alm›ﬂt›r:
“Düﬂtü bir târîh-i zîbâ lafzen ü ma’nen ana
‘Âzim-› Hakk oldu bindoksanda Kutbü’l Ârifîn-1090-”16
Mehmed Efendi’nin vefat›ndan sonra Hüdâyî âsitânesi ﬂeyhli¤ine Zâkirzâde Abdullah Efendi’nin halîfelerinden Menteﬂeli Selâmi Ali Efendi tayin edilmiﬂtir.17
ﬁeyhî Vakây›u’l-Fuzalâ’s›nda ondan söz ederken “Fazîlet-i ilmiyye ile ma’lûm,
zâhir u bât›n› müsellem, mu’tekad-› cumhûr, lây›k-› senâ-y› mevfûr idi” ifadelerini kullan›yor.
Devrinin mutasavv›flar› aras›nda önemli bir yeri bulunan Mehmed Tâlib Efendi ayr›ca kaleme ald›¤› ﬂiirleri ve dinî besteleriyle hem edebî hem de mûsikî sahas›ndaki kudretini ortaya koymuﬂtur.”Tâlib” mahlâs›yla yazd›¤› ﬂiirlerinin bir
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Divan’da topland›¤› kaydedilmektedir;18 bu ﬂiirlerinden b›r k›sm› bizzat kendisi, daha sonraki dönemlerde de bir çok bestekâr taraf›ndan bestelenmiﬂtir. Meselâ “Feth olunca Hak’dan yana yolumuz” m›sra›yla baﬂlayan ilâhisi kendisi taraf›ndan nevâ makam›nda bestelenmiﬂtir.19 Ayr›ca “Yand›m kül oldum aﬂk meydân›nda” m›sra›yla baﬂlayan ilâhisi de, baﬂta dinî mûsikîmizin usta bestekâr›
Derviﬂ Ali ﬁîruganî olmak üzere muhtelif mûsikîﬂinaslar taraf›ndan bestelenmiﬂtir. Çeﬂitli el yazmas› güfte mecmualar›nda besteledi¤i ilahilere rastlanmakta ise de bunlardan, notas› günümüze ulaﬂan herhangi bir bestesi maalesef bulunmamaktad›r.20
Hüdâyî âsitânesinin 22. ﬂeyhi Abdurrahman Nesîb Dede’nin hayat› hakk›nda
kaynaklarda geniﬂ bir bilgiye rastlanmamaktad›r. Üsküdar’da do¤du. Âsitânenin
ﬂeyhlerinden Mehmed ﬁehâbeddin Efendi’nin o¤ludur. ﬁehâbeddin Efendi’nin
babas› da ayn› tekkenin ﬂeyhlerinden Mudanyal› Büyük Rûﬂen Efendi
(v.1794)’dir.21 Her konuda babas› taraf›ndan yetiﬂtirildikten sonra Celvetiyye tarikat›na intisâb etti.22 Yine babas›n›n yan›nda seyr-ü sülûkunu tamamlamas›n›n
ard›ndan Ayasofya camii civar›ndaki Erdebil Tekkesi’ne ﬂeyh oldu. Babas›n›n
1234/1818’de vefat› üzerine Azîz Mahmud Hüdâyî âsitânesi meﬂîhat›na getirildi. 1243/1827’de “Ordu-y› Hümâyun” vâizli¤iyle vazifelendirildi. 24 y›l postniﬂînlik yapt›ktan sonra 1258/1842’de vefat etti. Âsitânenin hazîresine babas›n›n
ayak ucuna defnedildi.23 Bursal› Zâik, vefat› üzerine ﬂu vefat tarihini kaleme alm›ﬂt›r:
“Bu ﬂahbâz-› himem dergâh-› vâlâ-y› Hüdâyî’den
Cenâh-› zâhir u bât›nla Bezm-i vahdet’e uçtu
Bu târih eyledi hem nâm-› Câmî Zâika rihlet
Hüdâyî postniﬂîni seyyid-i âlî neseb göçdü-1258-”24
Hüseyin Vassâf Sefîne-i Evliyâ’da ondan “Nâzik yarad›l›ﬂl›, halîm selîm bir insan” olarak bahseder.
Celvetiyye tarîkat›n›n önde gelen ﬂeyhlerinden say›lan Nesîb Dede ayr›ca yazd›¤› tasavvufî manzumeleri ve besteledi¤i dinî eserleriyle bu her iki sahada da
kendini kabul ettirtmeyi bilmiﬂtir. “Seyyid” mahlâs›yla kaleme ald›¤› ﬂiirlerini
müretteb bir Divan’da toplam›ﬂt›r. Divan’›n›n kendi el yaz›s›yla olan bir nüshas› Üsküdar’da Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nde (Hüdâyî Kitaplar›, nr.1806) kay›tl›d›r.25 Ayr›ca Nesîb Dede’nin Sülûk-i Celvetiyye’ye dâir bir eseri oldu¤u da
söylenmektedir.26
Abdurrahman Nesîb Dede’nin eserlere el yazmas› güfte mecmualar›nda rastlanmaktad›r. O¤lu ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi, yazm›ﬂ oldu¤u Güfte Mecmuas›’nda babas›na ait 5 adet bestenin güftesini “ﬁeyh Efendimiz” baﬂl›¤› alt›nda
kaydetmiﬂtir. Bu besteler, “Aﬂk›n ayân oldu bana” m›srâ›yla baﬂlayan hicaz,27
“Do¤du nûrun âleme verdi ziyâ” m›srâ›yla baﬂlayan rast,28 “Derûnum âteﬂ-i hicrâna yand›” m›srâ›yla baﬂlayan dügâh29 ve “Sevdim seni hep vâr›m ya¤mad›r
alan als›n” m›srâ›yla baﬂlayan bayâtî cumhur ilâhileriyle30 “ﬁûrîde vü ﬂeydâ k›lan yârin cemalidir beni” m›srâ›yla baﬂlayan çârgâh savt›d›r.31 Öztüna Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi’nde onun “Gönül hayrân oluptur aﬂk elinden” m›srâ›yla
baﬂlayan bayâtî ilâhisiyle devr-i kebir usulünde bir segâh peﬂrevinin zaman›m›270
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za ulaﬂt›¤›n› kaydeder.32 Günümüzde ise Abdurrahman Nesîb Dede’nin nevruz
makam›nda “Kudûmun rahmet-i zevk u safâd›r yâ Resûlallah” m›sralar›yla baﬂlayan tevﬂihi,33 “ﬁûrîde vü ﬂeydâ k›lan yârin cemâlidir beni” m›srâ›yla baﬂlayan
çârgâh,34 “Ey cihân-ârâ hâlim nic’olur” m›srâ›yla baﬂlayan sûzinâk35 ilâhilerinin
notalar› yay›mlanm›ﬂt›r.
Hüdâyî âsitânesi’nin 23. ﬁeyhi Mehmed Rûﬂen Tevfîkî Efendi, 15 Zilhicce
1225/11 Ocak 1811 tarihinde ‹stanbul’da do¤du. Yukar›da hayat› ve eserleri hakk›nda bilgi verdi¤imiz Hüdâyî âsitânesi ﬂeyhi Abdurahman Nesîb Dede’nin o¤ludur. Büyük dedesi Mudanyal› Rûﬂen Efendi daha çok “Büyük Rûﬂen Efendi”
olarak tan›nm›ﬂ, Mehmed Rûﬂen de “Küçük Rûﬂen” diye ﬂöhret bulmuﬂtur.36
Rûﬂen Tevfîkî, dönemin önemli ilim adam› ve mutasavv›flar›n›n bulundu¤u bir
ortamda aklî ve naklî ilimlerin tahsîlinin ard›ndan babas›ndan ald›¤› e¤itimle tasavvufî geliﬂimini tamamlad›ktan sonra Kastamonu’ya giderek orada erbaîn ç›kard›. Babas›n›n vefat› üzerine 1258 Rebiülâhir/May›s 1842’de Azîz Mahmut Hüdâyî âsitânesi postniﬂîni oldu.37 Bu arada uzun süre “Meclis-i Meﬂâyih” reisli¤inde de buluna Rûﬂen Efendi, baﬂta Sultan Abdülmecid Han olmak üzere dönemin
padiﬂahlar›ndan yak›n ilgi gördü. Türbe ve hânkâh onun zaman›nda Sultan Abdulmecid taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›ﬂt›r. 1850 y›l›nda Üsküdar çarﬂ›s›nda ç›kan bir yang›n neticesinde tamamen yanan külliyenin inﬂâs›n›n hikâyesi ﬂöyledir: Padiﬂah Abdülmecid Han’›n halas› Esmâ Sultan, her y›l Çaml›ca civar›ndaki
köﬂke yazl›¤a gelirmiﬂ. Ayn› zamanda Rifâiyye tarîkat› Çarﬂamba tekkesi postniﬂîni olan ﬁeyh Nuri efendi’nin de müntesiplerinden bulunan Esmâ Sultan, o s›rada doksan yaﬂlar›nda ve hasta yatmakta olan ﬂeyhini s›k s›k ziyarete gidermiﬂ.
Hala Esmâ Sultan bir gün ye¤eni padiﬂaha:
- Mecid, ﬂeyh Efendi rahats›z, siz de bir ziyaret etseniz iyi olur” der.
Padiﬂah da bu teklifi kabul ederek halas›yla ﬁeyh Nuri efendi’yi ziyaret ederek
elini öper. Bir müddet sohbetten sonra dergâh›n ahﬂap ve tamire muhtaç olmas› padiﬂah›n gözünden kaçmaz:
- ﬁeyhim, emredersen bu dergâh› kârgir yapt›ral›m” der. Elini sakal›na götüren
ﬂeyh efendi ise:
- Evlat, bu dergâh bizi eskitti, Biz dergâh› art›k âlem-i ahirette yapar›z, buras›
ﬂimdilik bize yeter. E¤er gerçekten böyle bir arzunuz varsa, Hazret-i Hüdâyî dergâh› yand›ktan sonra dedegân dört y›ld›r mukâbeleyi türbede yap›yorlar, oray›
yapt›r›rsan›z bizi memnun edersiniz” demiﬂ ve padiﬂah da yapt›raca¤›na dâir
söz vermiﬂti. O s›rada ﬁeyh efendi bir fâtiha okur. Pâdiﬂah ve Hala Sultan vücutlar›nda bir titreme hissederler. Huﬂû içinde ﬁeyhin elini öpüp veda ederler.
Padiﬂah derhal ferman buyurarak inﬂaat› baﬂlatm›ﬂ ve iki sene gibi k›sa bir zamanda inﬂaat tamamlanm›ﬂt›. Pâdiﬂah ve ﬁeyh Nuri Efendi’nin de iﬂtirakleriyle
külliye, merasimle yeniden hizmete konuldu. Mukabeleden sonra mevlid okunur. Pâdiﬂah ﬁeyh Nuri Efendi’den duâ ricas›nda bulunur. Nuri Efendi ihtiyarl›¤› sebebiyle özür dileyerek duây› zâkirbaﬂ›s› F›nd›k Haf›z’a yapt›r›r.
Postniﬂîn Rûﬂen Tevfîkî Efendi pâdiﬂaha dergah› gezdirir, Sultan da “çok güzel
oldu¤unu” söyleyerek memnuniyetini belirtir.38
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Hüseyin Vassâf’›n Sefîne-i Evliyâ’da, Sultan Abdulmecid’in Rûﬂen Efendiye karﬂ› duydu¤u sevgi ve sayg›y› anlatt›¤› olay da dikkat çekicidir: “Sultan Abdulmecid hânkâh ve türbeyi yeniden yapt›r›p türbeyi ziyarete geldi¤i bir gün ayakkab›lar›n›, tâzîmen âsitânenin soka¤a bakan d›ﬂ kap›s›nda ç›karm›ﬂt›. Bu kap›dan
türbeye kadar hal› döﬂenmiﬂti. Türbeye girilece¤i esnada Sultan Abdulmecid,
Rûﬂen Efendiye hitaben:
- Efendim delil olunuz, önce siz giriniz” diye tazim edince Rûﬂen Efendi:
- Pâdiﬂah›m zât-› ﬂâhâneleri âlem-i dünyân›n, Hazret-i Pîr ise âlem-i mânân›n
pâdiﬂah›d›r. Âcizleri gibi bir derviﬂin iki pâdiﬂah aras›na girmesi haddi midir?”
demiﬂ ve bu sözler pâdiﬂah›n çok hoﬂuna gitmiﬂti.39
Hüdâyî âsitânesine elli y›la yak›n hizmet veren Rûﬂen Efendi 22 Rebiülâhir
1309/25 Kas›m 1891 tarihinde vefat etti ve dergâhta meﬂây›ha mahsus türbeye
defnedildi. Yerine kardeﬂi Mehmed ﬁehâbeddin Efendi postniﬂîn oldu. Bursal›
Mehmed Tâhir onun hakk›nda, “Urafâ ve erbâb-› dâniﬂden bir zât idi” derken,
Mevlevî ﬂeyhi Ahmed Celâleddin dede onu “Sözü, sohbeti gâyet tatl›, muhterem
bir insan”, Hüseyin Vassâf da “Pek edîb, meclis-ârâ, halîm, selîm, müﬂfik ve zeki” ifadeleriyle anlatm›ﬂlard›r.40
Dönemin önde gelen ilim adamlar› aras›nda yer alan Rûﬂen efendi ayr›ca hattatl›¤›, ﬂâirli¤i ve mûsikîﬂinasl›¤› ile de önemli bir sanat adam› hüviyeti ile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Mûsikîdeki hocas›n›n Bursal› Duhânî ﬁerîf oldu¤unu yazm›ﬂ
oldu¤u Mecûa-i ‹lahiyyât’›ndaki “üstad›m›z” ifadeli kay›tlar›ndan anlamaktay›z.
Son derece hassa bir mûsikî kula¤›na sahip olan Rûﬂen Efendi yüzlerce eseri haf›zas›nda muhafaza etmekle tan›nm›ﬂt›. Aralar›nda çeﬂitli kâr ve kâr-› nât›klar›n
bulundu¤u pek çok eserle, besteli mevlid ve mirâciyenin bütün bahirlerini ezbere bilirdi. Özellikle dînî sahada eser bestelemiﬂ ancak bu eserlerden günümüze sadece “Derdimin dermân› sensin yüce sultan›m medet” m›srâ›yla baﬂlayan
sabâ makam›ndaki ﬁevval ilahisi ulaﬂabilmiﬂtir (Öztuna,2/241). Kendi Mecmua’s›nda 6 dînî bestesinin güftesini yazm›ﬂt›r. Bu eserler: “Fahr-i âlem Mustafâ’n›n do¤du¤u ﬂebtir bu ﬂeb” m›srâ›yla baﬂlayan rast, “Ben bilmez idim gizli
ayân hep sen imiﬂsin” ve “Allâhu ekber ey sanem hüsnüne hayrân olmuﬂum”
m›srâlar›yla baﬂlayan sabâ, “ﬁem’-i bezm-i hâss›n›n pervanesi gönlüm benim”
m›srâ›yla baﬂlayan sabâ, “ﬁem’-i bezm-i hâss›n›n pervanesi gönlüm benim” m›srâ›yla baﬂlayan baﬂlayan mâhur ve müstear savtlard›r.41 S. N. Ergun da Antoloji’sinde ayn› eserleri zikretmiﬂtir.
Rûﬂen Efendi’den günümüze ulaﬂan yegâne eseri, yukar›da sözünü etti¤imiz ve
bir dînî eserler antolojisi olan Mecmua’s›d›r. Üsküdar’daki Hac› Selim A¤a Kütüphanesi, Hüdâyî Kitaplar›, nr. 1804’te kay›tl› bu elyazmas›nda yirmi dokuz
ayr› makamdan, ço¤unun bestekâr› zikredilmemiﬂ toplam 373 eser yer alm›ﬂ ve
sadece 27 bestekâr›n ismi kaydedilmiﬂtir. Mecmua’da, ﬂiirlerine en çok beste yap›lm›ﬂ ﬂair Azîz Mahmut Hüdâyî’dir. Ayr›ca bestekâr› belirtilmiﬂ en fazla eseri
bulunan mûsikîﬂinas, hocas› Duhânî ﬁerîf’tir (16 ilâhi); bunu 3 ilâhi ile Hamâmîzâde ‹smail Dede takip etmektedir.
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Di¤er taraftan, âsitânenin 10. ﬂeyhi Abdülhayy Efendi (v. 1117/1705)nin de bir
dinî eserler bestekâr› oldu¤u, Müstakimzâde Mecmuas› olarak tan›nan, Süleymeniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3397 yazmadaki kay›ttan anlaﬂ›l›yor. Sadece eserin son yapraklar›nda bulunan “Müstakimzâde Süleyman efendi’nin
Cem’idir” baﬂl›kl› bir bestekârlar listesinde ismine rastlanan Abdülhayy Efendi’nin bestekârl›¤›n› destekleyecek baﬂka hiçbir yazma ve matbu kayna¤a rastlanmam›ﬂt›r.
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ﬁeyh Yakub Afvî Efendi ve
ﬁeyh Mehmed ﬁehâbeddin
Efendi’ye Göre Celvetî Erkân›
D R . H . M A H M U T

Y Ü C E R

Araﬂt›rmac› - Yazar

Özet
Bu çal›ﬂmada Celvetî âdâb ve erkân› (Hurde-i Tarîk) araﬂt›r›lacakt›r. Çal›ﬂma esnas›nda ﬁeyh Yakub Afvî Efendi (ö.1149/1736-37) taraf›ndan kaleme al›nan Hediyyetü’s-sâlikin ve ﬁeyh Mehmed ﬁehâbeddin Efendi (ö. 1234/1819) taraf›ndan
yaz›lan Tuhfetü’s-sâlikîn adl› risâleler temel al›nacakt›r. Ayr›ca çal›ﬂman›n sonunda ad› geçen eserlerin çevrim yaz›s› verilecektir.

Giriﬂ
Her tarîkat›n pîri kabul edilen kurucu ﬂeyhten sonra gelen meﬂâyih, o tarîkata
ait âdâb ve erkân› izâh etmek amac›yla seyr-i sülûk ettikleri yolun esaslar›n›
(hurde-i tarîk) mürîdlere anlatmak amac›yla bir çok risâle kaleme alm›ﬂt›r. Bu
tür eserlerin bazen ﬂeyhin kendisine yöneltilen sorulara cevap vermesi neticesinde de ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Hediyyetü’s-sâlikîn, Hediyyetü’l-ârifîn,
Tuhfetü’z-zâkirin, Tuhfetü’s-sâlikin, Derviﬂ hediyyesi vs. gibi adlarla an›lan bu
eserler o yolun muakk›plar› kadar herkesimden insan›n ilgisini çekmektedir.
Cerrâhîlik âdab ve erkân›ndan bahseden Abdullatif Fazlî, Gülﬂen-i Azîzân1 ve
‹.Fahreddin Erenden’e ait Envâr-› Pîr Nûreddin, Nakﬂibendîlik âdab ve erkân›ndan bahseden, Ali Behçet Konevî, Risâle-i Ubeydiyye-i Nakﬂibendiyye, yy.
1260.2 Oflu Yusuf ﬁevki Efendi (1321/1903), Hediyyetü’z-zâkirîn ve hüccetü’ssâlikîn (Bulak 1303/1885)3, Hâlidîlik âdab ve erkân›ndan bahseden, Gümüﬂhâ279
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nevî Ahmed Ziyâeddin’in, Câmiu’l-Usûl, (M›s›r 1319 ve ‹stanbul 1276), Abdulhakim Arvâsî’ye ait er-Riyâdu’t-Tasavvufiyye, (‹stanbul 1342), ﬁâbâniyye âdâb
ve erkân›ndan bahseden Mehmed Emin ﬁükrü (ö.1283/1866)’nin, Mir’âtü’l-Âﬂ›kîn ve Mîzânü’l-Aﬂ›kîn (ts.yy) adl› eseri, Kâdiriyye’nin Kesnazâniyye kolu için
Muhammed Abdülkerim Kesenzâni, el-Envarü’r-rahmaniyye fi’t-tarîkati’l-kadiriyyeti’l-Kesnezani, (Kahire, Mektebetu Medbuli,) [t.y.] , Rifâî âdab ve erkân›ndan bahseden eserler; Mehmed Ebü’l- Hüda Efendi. el-Kavaidü’l-mer’iyye fi usuli’t-tarîkati’r-rifaiyye [y.y.]: (Matbaa-i Mehmed Efendi 1305.) veya ayn› müellifin
Tarîkatü’r-Rifaiyye gibi eserleri buna örnek olarak verilebilir.4
Matbaan›n etkisiyle 19. yüzy›lda yayg›nl›k kazanan bu tür eserlere ﬁeyh Yakub
Afvî Efendi (ö.1149/1736-37)’nin Hediyyetü’s-sâlikin ve ﬁeyh Mehmed ﬁehâbeddin Efendi (ö. 1234/1819) taraf›ndan yaz›lan Tuhfetü’s-sâlikîn adl› risâleleri
de katabiliriz. Her iki eser de Celvetiyye âdab ve erkân›ndan bahsetmektedir.

ﬁeyh Mehmed ﬁehâbeddin Efendi
Mehmed ﬁehâbeddin Efendi, Celvetî Âsitânesi’nin yirmi birinci ﬂeyhidir. yirminci ﬁeyh Mudanyal› Büyük Rûﬂen Efendi’nin o¤ludur5. Babas›n›n yerine geçmiﬂ, yirmi alt› sene bu hizmeti yürütmüﬂ, 17 ﬁâbân 1234/11 Haziran 1819’de vefât etmiﬂ ve Hüdâyî türbesine bitiﬂik aç›k türbeye defnedilmiﬂtir.6 Celvetî Tarîkat›n›n adâb›ndan bahseden Tuhfetü’s-sâlikîn (1329) ad›yla bir eseri vard›r7.
Meﬂreben Bursal› ‹smail Hakkî hazretlerine çok benzemesinden dolay› “Küçük
Hakk›” diye ünlenen ﬁehâbeddin Efendi’den sonra yerine, o¤lu Abdurrahman
Nesîb Efendi geçmiﬂtir. Celvetî âdâp ve erkân›n› incelerken ﬁehâbeddin Efendi’nin yukar›da zikretti¤imiz eseri Tuhfetü’s-sâlikîn’den yararlanaca¤›z.
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Tuhfetü’s-sâlikîn: ﬁehâbettin Efendi bu eserini Hüdâyî’nin Vâk›ât adl› kitab›ndan derlemiﬂtir. 1797 senesinde iki günde meydana getirdi¤i bu eserini, tâlibe
zikir ve evrâd esnas›nda lüzumlu ﬂeyleri, gerekli mücâhedeleri ö¤retmek, tarîkat
mertebelerini, sâliklerin vuslatlar›nda tecellilere nas›l ulaﬂacaklar›na iﬂâret etmek, sonuçta Celvetî fukaras›na hizmet amac›yla yapm›ﬂt›r.

ﬁeyh Yâkub Afvî Efendi (ö.1149/1736-37)
ﬁeyh Ya’kûb Efendi, “Dâmad” ve “Uzvî” lâkab›yla tan›nmaktad›r. Odabaﬂ› ﬁeyhi Amasyal› Fenâî Mustafa Efendi’nin (ö.1115/1703-04) o¤ludur.8 1089/1678’de
‹stanbul Topkap›’da do¤muﬂtur. ‹lk tahsilini babas›ndan ve zaman›n di¤er âlimlerinden tamamlad›ktan sonra, Üsküdar Atpazar› Celvetî Tekkesi’nde postniﬂin
bulunan Bilecikli ﬁeyh Osman Efendi’ye intisap etmiﬂ ve onun manevî terbiyesinde seyr u sülûkünü tamamlayarak halîfesi ve dâmâd› olmuﬂtur.9
Yâkub Afvî, 1147/1734-35’te Üsküdar’da Yeni Valide Sultan ve ﬁehzâde câmileri kürsü ﬂeyhliklerinde k›sa bir müddet hizmet etmiﬂ, kay›npederi ve ﬂeyhi Osman Efendi’nin vefât› üzerine, her iki görevden de ayr›lm›ﬂ ve Hüdâyî Âsitânesi’nde onbeﬂinci postniﬂin olarak meﬂîhat› üstlenmiﬂtir.10
Selâmiyye Kolu’ndan gelen Yâkub Efendi, “Ta’yîn-i râhat” veya “ﬂeyh-i râhil”
terkibinin delâlet etti¤i 1149/1736’da vefât edinceye kadar dokuz y›l bu hizmeti
sürdürmüﬂtür. Vasiyeti gere¤i ‹nadiye’den Karaca Ahmed’e giden caddenin sa¤
taraf›na vâlidesinin yan›na defnedilmiﬂtir.11
Nider âﬂ›k hayâlât› cemâlindir münâcât›
Nider ma’ﬂuk münâcât› tecellî eyle yâ Allâh12
diyen Yâkub Afvî’nin daha çok vaaz ve nasihatleri içeren eserleri ﬂunlard›r:
1-Dîvânçe,13
2-Bir Na’t,14
3- el-Hâkkatü ale’t-tecelliyât,15
4- Hediyyetü’l-vü’âz,16
5-Hülâsatü’l-beyân fî mezhebi’n-Nu’mân,17
6-Kenzü’l-vâizîn,18
7-Lem’a-y› Nûrâniye,19
8-Mefâtih,20
9-Neticetü’t-tefâsîr,21
10-el-Vesîletü’l-uzmâ li Hazreti’n-Nebiyyi’l-Müctebâ.22

Hediyyetü’s-sâlikîn23
Yakub Afvî Efendi âsitâneye ﬂeyh olunca taliplerin, derviﬂlerin say›s›n›n çok,
ama âdâb-› tarîkat ve erkân›-› mârifeti bilenlerin az olduklar›n› görmüﬂ, Celvetî
âyin ve usûlünü aç›klamak üzere bu eserini kaleme alm›ﬂ, çal›ﬂmas›n› üç bölüm
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bir sonuç üzere tertip etmiﬂtir. ‹lk bölümde tarîkatin gerekli oldu¤unu, ikinci bölümde derviﬂlerin yapmas› gereken ﬂeyleri üçüncü bölümde ise halîfe ve ﬂeyhlerin üzerine düﬂen vazifeleri izah etmiﬂtir. Eseri haz›rlarken Hüdâyî’nin Tarîkatnâmesi’nden k›smen etkilenen ﬁehâbettin Efendi ayn› zamanda Selâmî Ali
Efendi’nin Tarîkatnâmesi’nden yararlanm›ﬂt›r.
ﬁehâbettin Efendi ise daha çok nefsin mertebeleri üzerinde durmuﬂ genel aç›klamalar yapm›ﬂt›r.

Celvetiyye Âdâb ve Erkân›:
‹nsan ve Dört Mertebesi
Mehmed ﬁehâbettin Efendi insan›n Celvetiye tarîkat›nda yol almas›, seyr-i sülûk etmesi için dört mertebesini ›slâh etmesi gerekti¤ini belirtir. Bunlar, tabîat,
nefs, ruh ve s›r mertebeleridir. Tabîat mertebesinde olan fesat batn ve ferc ﬂehvetidir ki bunlar fesada giderse, bütün organlar fesada gider. Yine nefis mertebesinde olan ar›zalar da zemmedilen, yerilen ahlâkt›r, ki onunla birlikte bütün
organlardan kötü davran›ﬂlar ortaya ç›kar.
Ruh mertebesindeki bozulma cehâlettir. Hakk’› bilmemektir. S›r mertebesinde
olan fesad, mâsivâullaha muhabbet ve meyldir.
‹bâdet ve taate yol bulabilmek için öncelikle tabiatin ›slâh edilmesi gereklidir.
Oruçlu iken azâlar›nda kötü ahlâk ortaya ç›kan kiﬂi tabiat mertebesindedir. Tabiati sâlih olanlar bile nefsinin i¤vâs›na aldanabilir. Çünkü tabîat ›slâh olmad›kça nefis ›slâh olmaz, kötü ahlâktan kurtulamaz. Her mertebenin ›slâh›, insan› di¤er mertebenin ›slâh›na götürür. Nitekim Hac sûresinde (22/78), “Allâh yolunda hakk›yla cihâd edin. Sizi O seçti. Dinde size güçlük vermedi.” buyurulurken bu iki mertebenin ›slâh› için ferdî gayret gerekti¤i ifâde edilmiﬂtir. Ancak bundan sonraki ruh ve s›r mertebeleri kesbî de¤il vehbî olarak ›slâh edilebilir.
Ankebut Sûresi’nde (29/69.) bu durum, “U¤rumuzda cihâd edenleri, elbette biz
yollar›m›za (hidâyet yollar›na) ulaﬂt›r›r›z.” ﬂeklinde ifâde edilmektedir.
Elbette ilk iki mertebeyi yola koymak kolay de¤ildir, çok çal›ﬂmak, gayret ve ihtimam göstermek gerekir. Tembellik veren yemeyi azaltmak, oruç tutmak tabiat
ve nefis mertebelerini ›slâh için iyi bir araçt›r. Nefis ve haz veren yiyeceklerden
sak›nmal›d›r. Hatta çokça zikir çekmek yerine, çokça oruç daha efdaldir. H›rs,
tama’, cimrilik gibi tabii huylar ›slâh edilmedikçe zikrin art›r›lmamas› daha iyidir. Tabiat mertebesinin ilk merdiveni Nefs-i Emmâredir. ‹kinci basama¤› Levvâme, sonuncusu ise Mülhimedir. ‹lk mertebede mürîdin envâra istidâd› varsa
kendisine siyah nûr (nûr-u esved) verilir.
‹kinci mertebe olan Nefs mertebesi için de çok çal›ﬂmak gereklidir. Mesela, kibir ayaklan›nca tevazû, k›zg›nl›¤› yükselince hilim taraf›n› tutmaya çal›ﬂmal›d›r.
Bu mertebenin hileleri çoktur. Bazen nefs, mahviyet sûretinde enâniyet verebilir. Bu durumda mahviyet taraf›n› tutmal›d›r. Nefsin ›slâh›nda nâfile namazla282
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r›n büyük tesiri vard›r. Bu nedenle iﬂrak, duhâ, evvâbin, teheccüt namazlar›, abdest ald›ktan sonra ﬂükür namaz›, ö¤le ve yats›n›n son sünnetlerini dörder k›lmak Celvetiyye tarîkat›n›n âdâb›ndan say›lm›ﬂt›r. Bu mertebede ﬂeyhin emir ve
nehiylerine kesinlikle itiraz edilmemelidir. E¤er müridin envâra istidâd› varsa
kendisine mükâfât olarak k›rm›z› nur verilir. Bu esnâda aldanmamal› zikre devam etmelidir.
Nefs mertebesinin ilk basama¤› Mülhime, ortas› Mutmainne, sonu ise kalptir.
Bu mertebenin son basama¤›na vâs›l olanlar›n mevt (ölüm) ile münâsebetleri
vard›r. Kabir ehline vâs›ta ile muttalî olurlar. Dünyadan geçip âlem-i berzaha
varm›ﬂlard›r. Lâkin henüz haﬂr olup ahirete ulaﬂmam›ﬂlard›r. Bu makâmdaki
sâli¤e Celvetiyye’den mânevî hilâfet verilebilir. Bunlar öncelikle kendi nefislerine sonrada baﬂkalar›na halîfe olurlar. Yoksa avâm› yetiﬂtirmek için gereken
hakîkî hilâfete henüz lây›k de¤illerdir. Tabîat ve nefs mertebesi âlem-i mülktedir.
Ruh ve s›r mertebesi ise âlem-i melekûttad›r. Bu mertebelerde mücâhede art›k
kolay ve lezîz olur. Marifet-i ilâhiye keﬂf olunmaya baﬂlar. Rûha kuvvet gelir. Sâli¤i aﬂk-› hakîkî ihâta eder. Ancak firkat ve ayr›l›k elemleri baﬂ gösterir. Mürid,
evlâd u iyâlinden, mal ve mülkünden mânen uzaklaﬂ›r. O’nun gözünde dünya
ve âhiretin bir pulluk de¤eri kalmaz. Nûra kabiliyeti varsa kendisine yeﬂil nûr
(nûr-u ahdar) verilir. Rûh mertebesinde bütün mücâhedesi azal›r. Art›k “Nefsin
senin bine¤indir ona yumuﬂak muamele eyle” emrine yap›ﬂ›l›r.
Mürid, s›r makâm›nda mâsivâdan tahlîs oldu¤u için hayrete düﬂer. Rabbini bilir ama ona ulaﬂamaz. Aﬂk gider, hayret makâm›nda kal›r. Kimi ömürünün sonuna kadar hayrette kal›r kimi ise bir anda bu makâm› geçer. Kendine beyaz nur
(Nûr-› ebyâz) verilir. Her taraftan kendisine “Merhaba” sadalar› gelir.
Hemen varl›k libâs› olan kendi varl›¤›ndan soyunmak gerekir. Fenâ-y› küllîye
ancak bu ﬂekilde ulaﬂ›labilir. Art›k bu makâma, makâm-› ev ednâ denilir. ‹kilik
kalmaz, Ahadiyyet makâm›d›r. Tasarruf kendi tasarrufu de¤ildir, böylece Celvetî sülûkü tamam olur ama makâmlar tamam olmaz. Tekrar âlem-i bekâya ve makâm-› kâbe kavseyne dönmek, kesret ile vahdetin cem oldu¤u yere cem’ül cem
makâm›na rucû gereklidir.24

Niçin Celvetiyye :
ﬁeyh Yakub Afvî Efendi’ye göre; Celvetiyye tarîkat›, en ﬂerefli ve izzetli yollardan birisidir. Bunu, zeki insanlar anlayabilirler. Hz. Peygamber Efendimiz bile
“Beni rabbim terbiye etti” buyurdu¤una göre her ﬂahsa bir terbiyeci, mürﬂid
gereklidir. Önce müridin gönlünün karar k›l›p biat etti¤i ﬂeyhine verdi¤i ahde
sâd›k kalmas›, zorlukta ve geniﬂlikte, darl›kta ve rahatl›kta bu ahdine sahip ç›kmas› gereklidir. Çünkü ancak sebat edenlerden faydal› ﬂeyler üremeye baﬂlar.
Yoksa sadece sözle inâbe etmenin, biat alman›n bir faydas› yoktur.
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Tarîkat hakk›nda câhillerin kalbinde herhangi bir ﬂüphe âr›z olmamas› için Hz.
Peygamberden itibaren tarîkat silsilesini veren Afvî Efendi, Hac› Bayrâm-› Velî’den itibâren tarîkat›n esmâ ile geliﬂti¤ini, tarîkat›n da bu ﬂeyhten itibaren do¤du¤unu söyler. Hac› Bayrâm-› Velî, Muk’ad Kara H›z›r Dede ve Akb›y›k adl› iki
derviﬂine gündüz kelime-i tevhîd, geceleri ise aﬂa¤›da anlat›lacak oldu¤u ﬂekilde esmâ telkin etmiﬂtir. Muk’ad Kara H›z›r Dede’den de bu usûlü Üftâde, dolay›s›yla Azîz Mahmud Hüdâyî hazretleri alm›ﬂt›r.
ﬁeyh Afvî iki kademeli bir müridlik, seyr-i sülûk esâs› çizer. Birinci devrede mürîde gündüzleri:
700 kelime-i Tevhîd (Lâ ilâhe illallâh),
100 kere Esta¤firullah min külli kerihellâh,
100 defa salât u selâm getirmek zikirleri verilir.
Güneﬂ do¤duktan ve kerahat vakti ç›kt›ktan sonra iﬂrak namaz›,
Kuﬂluk vaktinde sekiz veya on iki rek’at Kuﬂluk namaz›,
Daima abdestli bulunmak,
Her abdestten sonra ﬁükr-i vüdu (Abdest namaz›) k›lmak,
Gecelerde bir miktar uyuduktan sonra kalk›p on iki rek’at teheccüt namaz› k›lmak.
Pazartesi, Perﬂembe oruçlar›n› tutmak, eyyâm-› bîz’i tutmak, her ay›n on üç, on
dört ve on beﬂini oruçlu geçirmek, Recep, ﬁaban ve Ramazan aylar›n› oruçla de¤erlendirmek, ﬁevvâlden alt› gün, Zilhicce’den dokuz gün, Muharremden on
gün oruçlu olmak gereklidir. Bütün bunlar› yapan kimsenin Celvetî oldu¤undan
ve tarîkat›n faydalar›n› görmesinde ﬂüphe yoktur.
‹kinci merhalede ﬁeyh Afvî, ﬁeyhin kalbinden esmâullaha izin ç›karsa bu defa
önce;
1-Lafzatullah (Allâh) ne kadar çekebiliyorsa o kadar çekilmelidir. (Bu zikir esnas›nda gadap, k›zg›nl›k ortaya ç›kar, def etmeye bakmal›)
2-‹sm-i Hû zikri. (Riyâ ortaya ç›kabilir uzak tutmaya çal›ﬂmal›)
3-‹sm-i Hay zikri;
4-‹sm-i Kayyûm zikri: Bu isimle kulluk tamama erer. Hz. Peygamber bu isme
mazhard›r.
Gönülde zikir yerleﬂirse art›k dilin yoruldu¤u gibi kalp yorulmaz sürekli zâkir
olur. Bu durumda zikrin tamam olmas›na de¤il, ahlâk› güzelleﬂtirmeye, tevhîdin
semeresine dikkat edilmeye baﬂlan›r. Tarîkat›n tac ve elbisesini giymek önemlidir. Tütün, kahve gibi keyif verici ﬂeyler içmek terakkiye engeldir.(s.6)

Tasavvuf Gereklidir:
Allâh’a giden yollan mahlûkat›n say›s›ncad›r. Bütün tarîkatlar›n maksad› da Cenâb-› Allâh oldu¤u için ﬂerîatin s›n›rlar›na riâyet etmiﬂ, ﬂerîat harici olan ﬂeyle284
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ri kabul etmemiﬂlerdir. Baz› ﬂeyhlerden ﬁeraîtin zâhirine uymayan bir ﬂey görüldü¤ünde tevcih ve teviline bak›lmal› aksi taktirde “bilmiyorum” denilmelidir.
Tarîkat ve bey’ati inkâr Kur’ân› ve Hadîsi inkârd›r. Çünkü Allâhü Teâlâ, Her biriniz için bir ﬂir’at ve bir minhâç k›ld›k” âyetinde ﬂir’atten kastedilen bir ﬂerîat,
minhâç’tan murat ise tarîkat anlam›na gelmektedir. ‹mam Suyûtî’de Cem’ü’l-Cevâmî adl› eserinde “Bât›n ilmi Hak teâlâ’n›n s›rr›ndan bir büyük hikmettir. Cenâb-› Hak kullar›ndan dilediklerinin kalbine ilkâ ve ihsân eder” hadîsini nakletmektedir.

Sâlike Gereken Edepler:
Mürîd, sülûk etti¤i tarîkat›n âdâb›na riâyet etmeli, ﬂeyhinin emir ve nasîhatlar›na riâyet etmelidir. Tarîkatlarda ﬁurût-› Cüneydiyye olarak bilinen Cüneyd-i
Ba¤dâdî’nin tavsiyelerini aynen nakleden Yakub Afvî Efendi, bunlar› ﬂöyle s›ralar:
1-Sürekli abdestli gezmeye çal›ﬂmal›d›r.
2-Devaml› halvet duygusu içerisinde olmal›, Her yerde huzurda, Hak ile beraber
oldu¤unu hissini taﬂ›mal›d›r.
3-Devaml› oruçlu olmal›d›r.
4-Devaml› zikir getirmelidir.
5-Hât›r›n› mâsivâdan tahliye etmeye çal›ﬂmal›d›r.
6-Devaml› sükût içerisinde olmal›d›r.
7-Îtikâd› sa¤lam bir ﬂeyhe ba¤lanmal›d›r.
8-ﬁeyhine karﬂ› sayg›da ve hürmette kusur göstermemelidir. Yan›na abdestsiz
girmemeli, izin vermeden konuﬂmamal›, ﬂeyhi ayakta iken kendisi oturmamal›,
yan›ndan ç›kaca¤› vakit birkaç ad›m geri geri gittikten sonra d›ﬂar› ç›kmal›, ﬂeyhinin seccadesine basmamal› veya üzerine oturmamal›d›r.
Daima ﬂeyhin r›zas›n› gözetmek lâz›md›r. Derviﬂin râb›tas› kusursuz olursa her
müﬂkili hallolur. Her verilen görevi yapmal›, aksatmamal›d›r. Dilini faydas›z
sözlerden sak›nmal›, yalandan hatta her iﬂitti¤ini nakletmekten bile kaç›nmal›d›r. Kimse hakk›nda sui zan etmemeli, hiç kimseyi küçük görmemeli, hakaret etmemelidir. Büyüklere sayg› duymal›, mertli¤e önem vermelidir.
Zaruretsiz çarﬂ›ya ç›kmamal›, daima uzleti tercih etmeli, düﬂmanl›k edenler intikam yolunu tutmamal›d›r. Sâlik, Hz. Peygamberin sünnetine son derece ihtimam göstermeli, helâl yiyip içmeye çal›ﬂmal›d›r.
Celvetî tarîkat› demek, kulun Allâh’›n s›fatlar›yla muttas›f olmas› demektir. Yeme ve içmede orta yolu tutmal›, ifrat ve tefrite kaçmamal›d›r. Afvî Efendi, yeme
ve içmeyi azalt›p riyât ve mücâhede ile kendi tabiat›n›n kuvvetini k›rmal›, ﬂehvetten kurtulmal›d›r.
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Celveti ve Uﬂﬂâkî Taçlar›
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Taç ve Tarîkat Elbisesi:
Mürîdin elbisesi çok uzun veya çok k›sa olmamal›. Topuk ile diz kapa¤› aras› olmal›d›r. Tarîkat tac› giymek terakkiye sebeptir. Hüdâyî Hazretlerinin tâc› on üç terekli
idi. Çünkü on ikisi kelime-i tevhîd olan “Lâ ilâhe illallâh” ›n harf say›s›na iﬂarettir.
Bir terek ise Allâh (cc)’›n isimlerinden gâlip ve mazhar oldu¤u isme isme iﬂârettir.
ﬁeyh Selâmî Ali Efendi on yedi terekli tac giymiﬂtir. Ama büyüklü¤ü yine on terekli tac kadard›r. On ikisi kelime-i tevhide, beﬂi esmâullahtan mazhar oldu¤u
isimlere iﬂarettir.25

Meﬂâyih ve Halîfeye Gereken Halleri:
Yakub Afvî Efendi ﬂeyhin yapmas› ve yapmamas› gereken halleri s›ralarken çok
genç ve çok yaﬂl› sâlikleri, dördüncü isim olan “Hak” isminden ileri geçirmemeleri, daha üsteki tarîkat dersi vermemelerini tenbih eder. Yine istikâmeti ve sadâkati sa¤lam olmayan, cimri, kadir bilmeyen, hasis kimselere hilâfet verilmemesini ister. Çünkü bu makam, nimet-i uzmâd›r, nebîler makâm›d›r.
Hilâfet alan bir mürid, halka vaaz vermeye gayret etmek yerine, irﬂad ile görevli oldu¤u makamda oturup gönlünde Hak’dan gayri olan ﬂeyleri ç›karmaya çal›ﬂmal›d›r. Kabiliyetli bir mürid zuhur ederse onu da hemen perhiz ve mücâhede
ile s›k›ﬂt›rmamal›, kendisi de müsaid olunca ve emr-i ilâhî gelinceye kadar beklemelidir. Seyr-i Sülûk, emr-i ihtiyârîdir. Her ﬂeyi ihtiyâr›na b›rakmal›d›r.
Halîfe herhangi bir s›k›nt›, elem, kedere düﬂse veya tevhidi hayret verse yerinde durmamal›, Mevlevî derviﬂi gibi devran etmeli, kendisini yormal› veya
Hakk’a teveccühü tamamen yönelinceye kadar gayret etmelidir.
Tarîkat fukaras›n›n rüyalar›n› tabir etmekten kaç›nmamal›, ancak bu tabir iﬂin
de sözü fazla uzatmamal›d›r. Çok söz rûhâniyeti selb eder. ‹nsan› terakkîden al›koyar. Hemen bir Fatiha ile misafirleri yolcu etmek uygun olur.
Halîfe’nin kalbine sahip ç›kmas›, mahlûkattan hiçbir ﬂeyin oraya girmemesi için
çal›ﬂmas› gereklidir. Hatta kendi ﬂeyhini bile hat›r›na getirmekten sak›nmal›d›r.
Yine ﬂeyhin s›fatlar›ndan biri de tevekküldür. Cenâb-› Hak bunca lütuf ve ihsanda bulundu¤u kulunu, gayriye muhtaç etmez diye itikad etmelidir.
Afvî Efendi, mürﬂide lâz›m olan halleri sayarken müridlerini sürekli yoklay›p
kontrol etmesini, ehl-i sünnet itikâdine riâyet etmelerini istemektedir. Halîfe bütün sene oruçlu olmal›d›r. Bu mümkün olmazsa Dâvud aleyhisselâm›n orucunu
tutmal›d›r. Meﬂâyih-i kirâm›n kabirlerini ziyâret etti¤inde hayatlar›nda nas›l
davran›yorsa öyle davranmal›d›r.26

HED‹YYETÜ’S-SÂL‹KÎN L‹’ﬁ-ﬁEYH YAKUB AFVÎ
Elhamdü lillâhi el-mübdiü’l-muîd el-feâlü’l-limâ yürîd, el-hâdî s›fatü’l-abîd ilâ
menheci’r-raﬂîd, ve’l-meslekü’s-seyyidi’l-mün’›mü aleyhim bâde ﬂehâdeti’t-tev287
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hîd bi h›râseti akâidihim ani’z-zulumâti’t-teﬂkil ve’t-terdîd, es-sâiku lehüm ilâ ittibâi’r-Rasûlihi’l-Mustafâ, aleyhi efdalü’s-salavâti ve etemmehâ ve iktifâ-i sahabihi’l-ekramîne’l-mükerramîn bi’t-te’yîdi’l-mütecellâ lehüm fî zâtihî ve ef’âlihî
bi mehâsini evsâfihî’l-letî lâ yüdrikhâ’l-emnü, elka’s-sem’a vehüve ﬂehîd. El-muarref iyyâhüm zâtehû ve s›fâtehû bilâ keyfin li neyli’l-mezîd ve ba’de;
Bu abd-i âciz-i nahîf, hakîr ﬁeyh Yakub Afvî ibn ﬁeyh Fenâî Mustafa Efendi elCelvetî es-Selâmî fazl-› kerîm müteâlihî mazhar olup çok seneler ulûm-u zâhirede müteârif olanlar tahsil olunup ilm-i bât›nda dahi müstefid olmas› lütf-› rabbânî ve ihsân-i sübhânî ile seyyidü’s-sâlikîn ve kutbü’l-vâs›lîn es-seyyid eﬂ-ﬁeyh
Hüdâyî Azîz Mahmud (ks.) el-ma¤bûd hazretlerinin âsitâne-i saadetlerine ﬂeyh
tayin olunup tarîkat-i aliyyeye tâlib ve râ¤›b “Küllü âmin terzelûn” fehvas›nca
kati nadir bulunup âdâb-› tarîkat ve erkân-› mârifet ›st›lah›n› münderis olmaya
karîb ve müddeileri vefrat üzere olup lâkin ›nde’l-ârifîn hâlî olmalar› aç›k oldu¤unda tarîk-› Celvetiye’nin âyin ve uslûbu tafsil eyleyip ihvân-› ahrete hediye
olunup iﬂ bu risâlenin ismine Hediyyetü’l-sâlikîn denilmiﬂtir.
Anlaﬂ›lmaktad›r ki istifade eden ihvân›m›z dua-i hayriyeden ferâmuﬂ etmeyip
“Kemâ tedînü tüdânü” sözünce hay›r ile yâd edeler. Ve faidesi cümleye olsun
için Türkçe ile beyan olundu. Bu risâle üç bölüm bir hâtime üzere tertip olundu. Vallâhu’l-muvaff›k ve’l-mürﬂid.

Tarîk-› Celvetiyenin Mebdeini ve Buna Müetallik Baz› Umûrunu Beyan Eder
Malum olsun ki, tarîk-› Hakk’a sâlik olmak isteyenlere iﬂ bu tarîk-› Celvetî eﬂref
turuk ve en izzetli yollar olmas› akl-i kâsir kifâyet etmeyip talipleri matlûba îsâl
eder. Bir mürﬂid-i kâmil lâz›m olmuﬂtur. Hatta sadr-› kâinât, mefhar-i mevcûdât
Habîb-i ekram sallallâhu taalâ aleyhi ve selem hazretleri “‹nne’llahe eddebenî fe
ahsene te’dîbî”27 buyurmuﬂlard›r.
Pes mürid müsterﬂide lâz›m oldu ki evvelâ meﬂâyihten zâhiri ve bât›n›n mamûr
bir gönlü karar etti¤i ﬂeyhten bey’at edip ahdini gâyetle muhkem tutup serrada
ve darrâda ﬂiddette ve rehâda o ahdini bozmay›p biatte sâbit ola, zira “men sebete nebete” denilmiﬂtir. Yoksa mücerred inâbet ve bey’at fayda vermeyip tayin
olunan evrâd› terk eyledikte çeﬂitli zararlar mukarrerdir.
Yine gerektir ki; iﬂ bu tarîkat-i aliyyenin esrâr ve hakâyik›n› itirâf eyleyip münkerlerin dahl ve tarizlerine nazar edip rabt-› kalbine halel getirmeye. Zira mahz› cehilden neﬂ’et eden ancak itirazd›r. Tarîk-› Celvetî cümle tarîkden sonra zuhûr etmiﬂtir. Lâkin cümlesinden efdaldir ve a’lâd›r. Bu esrar›n menbai fahr-i kâinâtt›r. Ve ittisâli cenâb-› Hakkad›r. ﬁol vecihle ki beyan olunur.
Evvela Rasûl-i Ekrem sallallâhu taalâ aleyhi ve selem hazretleri Cebrail aleyhisselâmdan ahz eyledi. Onlar da Hak Taalâ’dan emr ile tebli¤ eyledi. Rasûl-i Ekrem sallallâhu taâlâ aleyhi ve selem hazretlerinden Hazret-i Ali kerremallâhu
vecheh ahz eyledi, onlardan Kümeyl ‹bn Ziyâd, ondan Hasan Basrî, ondan Habîb-i A’cemî, ondan Dâvud-› Tâî, ondan Marûf Kerhî(3), ondan Seriyyü’s-Saka288
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tî, ondan Cüneyd Ba¤dâdî, ondan Mümﬂâd Dîneverî, ondan Muhammed Dîneverî, ondan Muhammed Bekrî, ondan Vas›yyiddin el-Kâdî, ondan Ömer Bekrî,
ondan Abdulkâhir es-Sühreverdî, ondan Kutbuddin el-Ebherî, ondan Rukneddin Muhammed en-Nuhhâsî, ondan ﬁihâbüddin Muhammed et-Tebrizî, ondan
Cemaleddin Tebrizî, ondan ‹brahim Zâhid Gîlânî, ondan Safiyyüddin Erdebilî,
ondan Sadreddin Musa Erdebilî, ondan Hoca Ali Erdebilî, ondan ‹brahim el-Marûf ﬂâh Erdebilî, ondan Hamidüddin Aksarâyî, ondan Hac› Bayram Velî ahz eyledi.
Buraya gelince tarîkat esmâ ile sa’y eylemiﬂtir. Tarîk-› Celvetî’nin zuhûru Hac›
Bayrâm-› Velî’den olmuﬂtur. Kendi müritlerinden Muk’ad Kara H›z›r Dede Efendi denmekle ma’rûf, Ak B›y›k denmekle ma’rûf iki zâta gündüz kelime-i tevhîd
ve gecelerde esmây› aﬂa¤›daki ﬂekilde telkin eyleyip halîfe eylemiﬂlerdir. Ak B›y›k’›n mazhar-› cezbe olmas› onlar›n taraf›ndan Tarîk-› Celvetî neﬂv ü nemâ bulmay›p Bursa’da Muk’ad Kara H›z›r Efendi’den Hazret-i ﬁeyh Mehmed Üftâde
(ks.) bey’at eyleyip usûl-i tarîkati ahz edip, mâye-i mâye-i Muhammediye’ye
mazhar olup onlardan dahî seyyidü’s-sâlikîn ve kutbu’l-vâs›lîn eﬂ-ﬁeyh Hüdâyî
Mahmud (ks.) Hazretleri Bursa’da Müderris ve Câmi-i Kebîr kurbünde mahkemede niyâbet hizmetinde iken, cezbe-i rahmâniye zuhûr edip her ﬂeyden fâri¤
olup Hazret-i Üftâde’den bey’at edip tekmîl-i sülûk ile mürﬂid-i kâmil olmuﬂlard›r. Çok seneler fakr-u fütâde olup sonra kerem-i sübhânî ile Üsküdar’da nev-ü
nümâ bulmuﬂlard›r.
ﬁark ve garba sît-i ﬂerîflerini Cenâb-› Hak îsâl eyleyip mahbûb-› kulûb-› mü’minîn olmuﬂlard›r.
Bu tarîkat-i aliyyeye iltizam olunan her gün; yediyüz kelime-i tevhîdtir. Bu ednâ mertebedir. Ne kadar ziyâde eder ise lütuf çoktur, zarar› yoktur. Yüz kere
“Esta¤firullah min külli kerihe’llah” diyeler. Ve yüz salât-› selâm getireler,
güneﬂ do¤up vakt-i kerâhet ç›kt›ktan sonra dört rekat salât-› iﬂrâk k›lmak gerek
ve kuﬂluk vaktinde alt› veyahut sekiz rekat Duhâ namaz› k›lmak gerek. Daima
abdest ile olup abdestsiz gezmeye ve her abdest ald›kta iki rekat ﬂükr-i vudû k›la. Gecelerde bir miktar uyuduktan sonra kalk›p on iki rekat teheccüt namaz›
k›lmak gerek. Pazartesi ve Perﬂembe günleri yani haftada iki gün oruç tuta. Ve
eyyâm-› bîz› tuta. Ay›n onüçü, ondördü, onbeﬂidir ki bu üç günü oruçlu olmak
efdaldir. Y›lda üç ay oruçlu ola ki; Recep, ﬁaban, Ramazand›r. Bu üç ay› oruçlu
geçirmek lâz›md›r. ﬁevvâlden alt› gün Zilhicceden dokuz gün ve Muharremden
on gün oruçlu olmak gereklidir. Bunlar› iltizam eden kimse tarîk-› Celvetiye’de
olup tarîkatin faydalar›n› görmesinde ﬂüphe yoktur. Cenâb-› Hak g›na ile tecelli
etmesi mukarrerdir, hâssa-i tarîk-› celvetîdir.
Gecede olan virdini bir mâni ile eda etmese, güneﬂ do¤duktan sonra ö¤le vaktine de¤in bu aral›kta günlük evrâd›n› eder. Gece de olan gibi icrâ-y› tamd›r. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve selem hazretlerinden bir hadîs-i ﬂerîf böylece vârid olmuﬂtur. Bu minvâl üzere iﬂtigal edip izn-i rabbânî zuhûr edip kalb-i ﬂeyhten esmâullaha iﬂtigale izin oldukta evvelâ ism-i celâl -ki Lafzatullaht›r-gecelerde hafâ ile ﬂu¤l oluna, aded-i tayini yoktur. Esnâ-y› ﬂu¤ulde gadab-› nefs zuhûr eder.
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Def’iyle mukayyed oluna. Sonra ism-i Hû tayin oluna gecelerde cehr ile riya kast›ndan beri ﬂu¤l oluna. Sonra “Yâ Hay” tayin oluna. Esmâ-i bât›neden oldu¤undan yâ ile ﬂu¤l olunup bu dahi ahfâ ile ﬂu¤l oluna. Sonra Yâ Kayyûm ismi tayin
oluna ihfâ ile ﬂu¤l oluna tekmîl-i ubûdiyet bu isimle zuhûr eder. Zira bu isme
sultan-› kevneyn efendimiz mazhard›r. Bu zikr olunan esmâ ile tarîk-› Celvetî
kemâl bulur. (5)
‹sm-i Kahhâr’a baz› kümmel iﬂtigal etmediler. Hassas› lafza-i celâlde bulunur diye. Baz› say-i kalil olanlara Kayyum’dan sonra Vedûd ismine izin verilmesi ﬂeyhimin ﬂeyhi Selâmî Efendi Hazretlerinden nakl-i sahîh ile menkuldür. Sülûk
tekmilinden sonra yâ Vedûd, Yâ Mecîd, Yâ Alîm, Yâ Fettâh, Yâ Kab›z, Yâ bâs›t,
Yâ Rabb, Yâ Samed, Yâ Müheymin, Yâ Kâdir, Yâ Kavi, Yâ Azîz, Yâ Mürîd, Yâ
Rahmân, Yâ Zâhir, Yâ Bât›n, Yâ Selâm, Yâ Mü’min ismine ikiﬂer ikiﬂer iﬂtigal
olunsa mecmû esmâullahtan tahalluk, tahassun ve tahakkuk mertebesinde hissedar olmak mukarrerdir. Ve malum ola ki Tarîk-› Celvetî’den murad ancak kulluktan hâl-i zuhûr eyledikte acz-i zuhûr eder. Onun için gerek Üftâde ve gerek
Hüdâyî kaddesallâhu s›rrahümâ hazerat› ilâhiyât›nda daima acz izhâr etmiﬂler
ve fahr sûretinde olanlar dahi Cenâb› Hakka nisbet üzere olmuﬂtur. ‹ﬂte bu s›r
fehm olundukta Tarîk-› Celvetî’nin ﬂerefi bu ﬂekilde de nümâyân olunur. Bu tarîk ricâli ziyâde kullukta olup uzlet ve ink›ta üzere olmak gerektir. Zira târîk-›
Celvetî ricali kesrette vahdet ve halvet ehlidir. Çünkü bu tarîk›n feyzi erbaîn-i
halvete maksûr olmad›¤› gibi bu tarîkte keﬂf ve kerâmet dahi matlûb de¤îldir. ‹zhâr› ve zuhûru da makbul de¤ildir. Nitekim kütüb-i tasavvufun ekser mahallinde tahkik olunmuﬂtur. Hemen gönülden sevab› tard edip daima Hak Taalâ’n›n
zikrinde ve fikrinde olmak gerektir. Ve kelime-i tevhîdi dilden b›rakmay›p say
oluna ki kalbe vâs›l olup bir an gaflette olmaya. Zira devâm-› zikr, kalb ile olur.
Lisan yorulur ve âhir-i kelâm söyler. Amma kalb daima zikirde olmak mümkündür. Bu tarîkde tekmil-i esmâya nazar olunmaz. Ancak tehzîb-i ahlâka ve semerât-› tevhîde nazar olunur. Ve illa mücerred tekmil iddias› zerre faide vermez.
Bu tarîk›n tac ve kisvesini giymek terakkiye sebeptir. Nice maasiden ictinâba bâistir. Bu tarîkde tütün ve kahve içmek mâni-i ibâdet ve mani-i sülûktur. Ve vuslat bununla olmad›¤› nümâyand›r. ( 6)
Ehli yan›nda emr-i zaruridir. Mecmu-u tarîklerin matluplar› Cenâb-› Hak olmada birdir. Lâkin “et-Turuku ilallâhi bi adedi enfâsi’l-halây›k”28 fehvas›nca her
biri bir gûne sa’y edip cümlesi hadd-i ﬂer’ide oldular. Zira ﬂerîatten d›ﬂar› giden
yol, cahîme vâs›l olur. Her ne zaman ki hâlât ve âsârdan hilâf-› ﬂer-i ﬂerîf ﬂey zâhir ola red edip kabul etmemek lâz›md›r. Kümmel tarîk bunun üzerine olmuﬂtur. Baz› meﬂâyihten sâd›r olan kelimât-› ki zâhire hilâf görünür. Tevcih ve te’vil
mümkün oldukta tasaddi oluna, olmad›kta ›slâh›yla memur olunmad›¤› halde
“bilemedim” demek a’lâd›r. Onlar›n bu ﬂekildeki kelimelerinden muradlar› a¤yâr› tard, men ve esrâr-› ilâhiyeyi lay›k olmayanlardan setrdir. Ne an ki kâmiller ehl-i hakîkat olup ﬂerîat-i garrây› tahkîr ve ibtâl edeler, mümkün de¤ildir. Ve
malum olsun ki tarîkati ve bey’ati inkâr, Kur’ân-› Kerîmi ve Hadîs-i ﬁerîfi inkard›r. ‹mâm-› Fahreddin Râzî kavlühü Taâlâ azze ve celle; “Li küllin caalnâ minküm ﬂir’aten ve minhâca”29 nazm-› kerîminde beyan eder. ﬁir’at’den murad, ﬂe290
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rîat-i garâd›r. Minhâç’dan murad tarîkattir. ‹mam-› Suyûtî Cem’ü’l-Cevâmî adl›
kitab›nda Hazret-i Ali kerremallâhu vecheden rivâyet eder ki;
Sultan-› Kevneyn sallallâhu aleyhi ve selem hazretleri buyurmuﬂtur. “‹lmü’l-bât›n› s›rrun min s›rrullahi ve hukmün min hukmüllahi azze ve celle yakzifühû
fî kulûbin men ﬂâe min ibâdihî”30 yani ilm-i bât›n ilm-i tarîkattir. Hak Taalâ’n›n
s›rr›ndan bir büyük hikmettir. Cenâb-› Hak kullar›ndan diledi¤i kullar›n›n kalplerine ilkâ ve ihsan eder, demektir. Öyle olacak bunu inkâr mahza cehl ve hatai azîmdir. Hata oldu¤u gün gibi zâhir ve nümâyand›r. Lâkin ﬂer’ide do¤ru kabul
olunur. Hilâf› kabul olunmaz. Nitekim yukar›da beyan olundu. Hemen Cenâb-›
Hak her halde tevfîk-i ﬂerîfini refik edip istikâmette cümlemizi daim ede, âmîn.
(7)

‹kinci Bölüm
Tarîk-› Celvetî’de ‹ﬂtigal olunan Esmâ Hasebiyle Makâmât-›
Ârifîni Beyan Eder
Malum ola ki seyyidü’s-sâlikîn ve kutbü’l-vâs›lîn Azîz Mahmud Hüdâyî (ks.)
Hazretleri buyurmuﬂlard›r ki; sâli¤in ol makâm› seyrullâht›r. Zikrullah› çok etmek gerek, tevbe ve telkin gerek, kalbini ﬂeyhe teslim ve g›das›n› az edip tevhîd
nar›yla ahlâk-› zemîme yan›p ahlâk-› hamîde zâhir ola. Mürîdin talebiyle ve ﬂeyhin himmetiyle Nefs-i Levvâme nuru zâhir ola. “Lâ ilâhe illâlah” kelimesine müdâvemetle nefy-i havât›r edip cemi eﬂyada tevhîd sadâs› kula¤›na ulaﬂa. Belki
her eﬂyan›n kendi diliyle tevhîdine vâk›f ola. Cemî-i eﬂyada tevhîdin zuhûruna
vâk›f ola. ondan tevhîd kalbe tesir edip nefy gidip, isbât-› mahz kâle esmâullah
tedricle tulû edip zikr-i kalbî has›l ola.
‹kinci makâma vâs›l ola. Bu makâmda nefis, nefs-i levvâme olup muhabbetullah
has›l ola. Ve aﬂk Hüdâ’ya vâs›l olup gönül makâm› seyr ilallâh olup her nefes girip ç›kt›kda Allâh ismiyle girip ç›ka. Lisan fâri¤ olsa, kalp zâkir ola. Aﬂka vâs›l
olup gönül sivâdan geçip aﬂk-› Hak ile semâvât› seyr eyleyip her neye nazar
ederse, Hak ile nazar edip, Hakk’› hâz›r bilip, kendini huzûr-› Hak’da bilip nefsini rûh önünde akl-› meâd delil edip, ‹slâm’a getirip zevcine mutî olan kad›n
gibi nefsi tezvîç edip, Nefs-i Levvâme Rûhâ tabi olup, ikisinin izdivac›ndan mârifet do¤up nefs nice mârifeti dahi hâs›l olup a¤›rlan›p tecerrüt hevakir tezevvüc-i ruhla mukayyed olup ruh emriyle memure ve Sâliha olup t›fl-› mârifeti do¤urup, tarîkat sütüyle besleyip, ayakland›r›p, feyz-i ezelî mektebinde yaz›lan
sübhâniyle muallim ve müzekkî olup ikisi dahi tarîkat s›rr›yla (8) mesrûr olup
kalbe ilme’l-yakîn hâs›l ola. Makâm-› s›dka vâs›l ola.
Üçüncü makâm seyr ilallâh makâm›d›r. Bu makâmda çeﬂitli kerâmetler ve mükâﬂefeler zâhir olup bu makâm›n ehline ilham çok ola. Zira nefs tazelikten geçer mârifete müteallik ﬂey ile meﬂgul olup uslan›r. Nefs-i Mülhime nuru zâhir
olup Hak taraf›ndan çeﬂitli ilhamlar zuhûr eder. Kalbine her nefes girip ç›kt›kca
“Hu” ismiyle girip ç›ka. Kalp ile kal›p teveccühte olup periﬂanl›k gidip cemiyeti hat›r gelir. Gönül melekût-› semâvât› ruh nefisle beraber seyr eder. Akl-› meâd
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refik olup ruh ve nefis ak›l ve kalp cümlesi mârifetle âlem-i melekûtu seyr ederler. Cümlesinin murad› Hak olur. Burada ihlas nuru zâhir olup ayne’l-yakîn hâs›l olup nûr-› Muhmamediye vâs›l olur.
Dördüncü makâm; seyr maallâh makâm›d›r. Nefis burada mutmainne olur. Ruha muvafakat› ziyâde olur ve muhkem olur. Em mârifet olmaya Sâlih ola, sâlik
bunda ihlas bulur ve beﬂeriyetten fenâ bulup Nûr-› Muhammediye vâs›l olup cemi eﬂyada kudret-i Hakk’› müﬂâhede eder. Nefes girip ç›kt›kca ismiyle girip ç›kar. Sâlik burada isti¤rak hâline var›p güyâ ki nûr-› zâta gark olup ayne’l-yakîn
makâm›na vâs›l olur. Masivâ gözünden gaip olup kendi vücûdunu dahi Hak
müﬂâhede edip küfr ve ilhâda var›r bu aradan kendini alamayan helâk olur.
Ukubete lây›k olur. Mansur dahi bu bahirde gark olup “Ene’l-Hak” deyip halâs
olmad›. Bu makâmda ihtilattan hazer gerektir. Mürﬂidinden gayriyle ülfet ve
mukarenet gerekmez. Zira câiz de¤ildir. Zira tarîkatta mürﬂid tabibtir. Cezbe-i
ilâhiyeye vâs›l olmuﬂtur. E¤er mürﬂide mukârin olmazsa cezbede kal›p kendine
gelip bir kimseye faydas› olmaz. Bundan ileri fenâ vücûda vâs›l olur ki r›zâ ve
teslim makâm›d›r.
Beﬂinci makâm seyr fillâh makâm›d›r. Fânî olup bu arada ak›l ve fehm münker
olup fenâ-y› vücûda (9) vâs›l olur. Müﬂâhede makâm›d›r. Nefes girip ç›kt›kca
“Hay” ismiyle girip ç›ka. Beﬂeriyetten fenâ bulup hayat-› ebediye bulur. S›rr-›
Muhammediye vâs›l olur. Nefs, Nefs-i Râz›ye olup s›r r›za makâm› tulu eder. Esrâr-› ilâhiyeye muttalî olup ﬂuhûdu kemâle erip vahdet tevhîde gark olur. ‹lm-i
esmâ ve eﬂyâ ilm-i enbiyâ hâs›l olur. ‹rﬂâda kemâl bulup nûr-› zâta vâs›l ve her
s›rr-› eﬂyâya muttali olur.
292

.

Alt›nc› makâmda nefes girip ç›kt›kça “Kayyum” ismiyle girip ç›ka. Makâm› seyri
rahmânidir. Onda kâim olup fenâ ender fenâ bula. Bekâ nûruyla ﬂifa bula. Cümle mevcûdât› seyr eyleye. Hak zâb›t› ve hâf›z› olup ehl-i tasarruf ola. Yan›nda
dünya ve âhiret beraber olup müﬂâhede ve muamele ehli olan temkîn bulup telvinden halâs ola. ﬁah u gedâ yan›nda bir ola. Hakka’l-yakîn makâm›na vâs›l ola.
Nefs nefs-i merz›ye ola.
Yedinci makâm, seyr billâh makâm›d›r. Bu irâde kendini yok eder. Varl›¤›n› hata bilir. Ve zâhir-i eﬂyaya muttali olur. Bu dahi Hakka’l-yakîn makâm›d›r. ﬁerîat, tarîkat ve hakîkat bunda cem olur. Nefes girip ç›kt›kca Kahhâr ismiyle girip
ç›ka. Celâl-i zât bunda gâlip olup bu makâma vâs›l olan kimse gâyetle tezellülde ve temellükte olmak gerektir. Bundan ileri bekâ-y› zatt›r. Onu keﬂf etmek hatad›r. Nefs-i kâmil makâm›d›r. Ve her esmâ ki tulu eyler cümlesi bu makâmdan
müteferriktir. ‹nsan bu makâmlar›n talikiyle beﬂeriyetten hurûç ile melekiyete
terakkî eder. Ve malum olsun ki iﬂ bu merâtibin baz›s›nda iﬂ’âr olunan haller inkâr olunmay›p emr-i zevkî oldu¤undan “men lem yezuk lem ye’rif”31 fehvas›nca ehline havâle lâz›md›r. Mümkin vâcib olmaz her halde mümkin imkândan
halâs olmaz. Hata edip mümkün vücûd iddias›nda oldukta helâk mukarrerdir.
Nitekim Mansur helâk olmuﬂtur. Hemen cümlesinden murat kulluktur. Bu ise
tezellül ve tevazudan ibarettir. Ve sâliklere cem ve tefrikadan haberdar olmak lâz›md›r. Nitekim pîr-i tarîk›m›z ( 10) seyyidü’s-sâlikîn Cenâb-› Hüdâyî Azîz Mahmud (ks.) hazretleri cem ve tefrîk beyan›nda Necâtü’l-Garîk nâm›nda bir risâlei celîle tahrir edip buyurmuﬂlar ki;
“Yolunda sâd›k› iﬂ bu risâle
‹rﬂâd ede be¤im râh-› visâle
Ger ehl-i halvet ger celvet ol
E¤er iz’ân ederse göstere yol
Ona malum ola hâl-i tarîk›n
Ere ayne ve gide nokta-i ¤ayn.”
Bir miktar bundan da beyân oluna zira buyurmuﬂlar ki;
“ﬁunun kim cem’i yok irfân› yoktur ﬁunun kim fark› yok ilhâd› çoktur.”
Nisbet olunan fiiller ki namaz, oruç gibi insana lay›k olan hallerin cümlesine
fark tabir ederler. Cem dedikleri kula nisbet olunmay›p ancak Cenâb-› Hak’dan
zuhûr eden mahz lütf vesair ﬂeyler, kul olana bu ikisinden lâz›md›r. Zira fark›
olmayan›n kullu¤u yoktur. Ve cem’i olmayan›n mârifeti yoktur. Fatiha-i ﬂerîfe’de “‹yyâke na’büdü” farka iﬂârettir. “ve iyyâke nestaîn” cem’e iﬂârettir. Hâs›l-› kelâm cem ve farktan murad kul Hak ile halktan mahcup olmaya. Yine halk
ile de Hak’dan vahdetle kesretten ve kesretle vahdetten mahcup olmay›p mârifetle ubudiyeti cem edip fenâdan sonra bekâ husûlüyle cemi mehâlikten rehâ
bula;
“Hoﬂ anla beyim iﬂ bu kelâm›
Ta bulas›n tarîkatte âlî makâm›”
Vallâhu hüve’l-Hâdî
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Üçüncü Bölüm
Sâlike Âdâb Beyân›ndad›r
Malum ola ki sâlik olanlara lâz›md›r ki sülûk eyledi¤i tarîk, Hak tarîk itikâd edip
âdâb›na riâyette gâyet ihtimâm ede. Mürid ﬂeyhinden esrâr›n› ketm etmeyip (11)
ﬂeyhin buyurmad›¤› nesnelerden kaç›p buyurdu¤u emirden gayri ﬂeye müdâvemet etmeye. Telkin etti¤i zikirden gayri ile meﬂgul olmaya yine açl›¤a ve uykusuzlu¤a, sükuta, halktan uzlete ve ink›taa müdâvemet ede. Nitekim Cüneyd Ba¤dâdî (ks.) hazretleri süluktan faide tahsiline sekiz ﬂart beyan eder ki ﬁurût-› Cüneydiyye ismiyle meﬂhurdur.
Evvela devâm-› vuzû zenginli¤i bile sebeptir. Daima defterine sevap yaz›l›r.
‹kincisi; devâm-› halvettir, kesret ve vahdette fikri Hak Taalâ ola.
Üçüncüsü; devaml› oruçlu olmakt›r.
Dördüncüsü devaml› sükuttur.
Beﬂincisi devaml› zikirdir.
Alt›nc›s›; devâm-› def-i havât›rd›r, gerek hay›r gerek ﬂer.
Yedincisi; itikad› pâk ve kemâl-i teslim ile kalbini mürﬂidine rabt ede. ﬁu mertebe ki cümle âlem meﬂâyih olsa bu fakire feyz ancak benim ﬂeyhimden olur,
gayriden olmaz ﬂeklinde itikad ede. Zira müridin kalbi madem ki gayriye meyl
ede bât›n› vahdeti bulmaz.
Sekizincisi; Hak Taalâ’ya ve ﬂeyhe itiraz› terk edip kabz ve bast› Hâlik’den bilip
teslîm-i tâm göstere. Halvet ve ink›ta vaktinde kimse ile sohbet etmeye. ﬁeyh huzuruna abdestsiz varmaya pâk taharetle var›p dizini öpüp sonra otura. ﬁeyh tevhîde olursa asla kelâm etmeye sonra maksad›n› arz eyleye. Zinhâr gördü¤ü vak›adan bir ﬂey gizlemeye, art›rma da yapmaya, zira emanettir. Sâhibine îsâl ede.
E¤er tabir eder ise can kula¤›yla dinleye. E¤er tabir etmez ise tabir eyle diye ibram etmeye zira kendine fayda gâhice böyle olur. Onu sâlik anlamaz, mürﬂid bilir.
ﬁeyh huzurunda etraf›na bak›nmaya, gidece¤i vakit birkaç ad›m geri geri gide.
Birden arkas›na dönmeye. ﬁeyh ayak üzerinde iken mürid oturmaya. Her ne zaman ﬂeyhini gördükte aya¤a kalka. ﬁeyh selam verdikte iki ellerini gö¤süne koyup tevazu ile selam ede. Ve mürid kendi selâm verir iken dahi yine böyle ede.
Halaka-i zikirden gayri yerde arkas›n› ﬂeyhe (12) dönmeye. ﬁeyh ile beraber yürümeye. ﬁeyhin seccadesine basmaya, yerine oturmaya kulland›¤› malzemeyi
kullanmaya, eline bir ﬂey verdi¤i zaman elini öpüp sonra vere. ﬁeyhin verdi¤i
nesneyi gâyet tazim ile al›p h›fz ede. Yakîn uzak bir yere gitti¤inde izinsiz gitmeye. E¤er ﬂeyhi hücresinde bulunmaz ise kap›dan teveccüh-i kalp ile istizân
ede. Bir müﬂkülü oldu¤unda ﬂeyh cânibine teveccüh ede.
Rabt-› kalbinde kusuru yok ise müﬂkülü feth olur. ‹nﬂirah has›l olur. Daima ﬂeyhinin r›zas›n› gözete. Her ne hizmet teklif eder ise tehir etmeye. Cümle maslahata takdim eyleye, sebebini sormaya. Zira tasavvuf kitaplar›nda yazmaktad›r
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ki; bir adam ﬂeyhine bir husus için “Niçin” dese felah bulmaz demiﬂler. Mürid
her ne kadar Hakk’› kendi taraf›nda da fehm ederse yine ﬂeyhin sözünü red etmeye, zira itiraz olur bu ise tarîkatta haramd›r.
Mürid budur ki kendi irâdesini fenâ etmiﬂ ola e¤er irâdesi olur ise o ehl-i nefs
ve mürid hevâ olur. Ehl-i Hak olmaz yine derviﬂe vâcibtir ki halini baﬂkas›na ifﬂa etmeyip ﬂeyhin esrar›n› h›fzda ihtimam ede. Zira mahluk s›rr›na emin olmayan Hâlik s›rr›na emin olmaz. Tarîk içinde her ne teklif olunur ise icraya say
edip güç demeye. Zira tarîk-› âhiret mücahede ile olur.
Rahat isteyen menzilden kal›r. Halk›n kendinden salah eyle, nazarlar›na ve dua
istediklerine ma¤rûr olmaya. Zira ma¤rûr olsa felah bulmaz. Nefsin haz etti¤i
ﬂeydir. K›ble taraf›na tükürmeye, özellikle ﬂeyh huzurunda e¤er ba¤lam gelirse
r›fkla yutulmas› evlâ denilmiﬂtir. K›bleye, güneﬂe ve aya karﬂ› tebevvül etmeye.
Abdesti k›bleye karﬂ› elle ve ﬂeyh haz›r olmad›¤› yerde cem olup tevhîd etmeye.
Yani müride memnudur. Cemiyetle zikr etmek ve zikr eder iken sayha etmeye,
edep üzere hareket eyleye. Me¤er kendine mâlik olmay›p muztar ola. (13)
Lisân›n› faydas›z sözlerden gâyet h›fz ede. Yalan söylemekten gâyet kaç›na, her
iﬂitti¤ini söylemeye, riyâzetle tehzîb-i ahlâk ede, ahlâk-› hamîde tahsiline gayret
ede. Nefislerini her halde muhasebeye çekeler. Kimseye sui zan etmeyeler hiç
kimseye hakaret nazar›yla bakmayalar. Cümle muharremattan ve nefsin fâsid
arazlar›ndan çokca sak›nalar. Mertlik ve ataya say edeler. Ard›ndan ça¤r›ld›¤›nda bütün vücûduyla dönüp baka, yaln›z baﬂ›n› döndürüp bakmayalar. Her halde gerek kendine ve gerek baﬂkalar›na adâlet edeler. Tevekkülde olup Cenâb-›
Hak erzâk› zâmin oldu¤una itimâd-› tam edeler. Ümerâ ve avâm kap›lar›na varmaktan son derece sak›nalar, me¤er fazlaca zaruret ve hacet ola. Her ﬂeyde tasarruf-› Hakk’›n oldu¤una itikad edip “Lâ mânia limâ a’tayte velâ mûtiye limâ
mena’te”32 haber-i sahihine itikad edip kalplerini a¤yardan al›p daima zikr-i
mevlâda olup mertebeler kesb edeler. Zaruretsiz çarﬂ›lara ç›k›p gezmeye, azim
zararlar derkârd›r. Hemen uzlete daim olalar. Adâvet üzere olanlardan intikam
kayd›nda olmayalar. ‹badet ve taatinde terakkiye say edip afv ile mukayyed olalar. A’lâ ve evlâ olan budur. E¤er adüv halinde olmaz ise Cenâb-› Hak cezas›n›
verir ﬂüphe olmaya.
Sâli¤e lâz›md›r ki Rasûl-i Ekrem ve Nebiyi muhterem sallallâhu aleyhi ve selem
hazretlerinin sünnet-i ﬂerîfesine gâyetle riâyet edip ashâb-› kirâm›na dahi tabi
olup ehl-i bid’atten uzlet, ehl-i tarîk ve ehl-i sünnetle sohbet, muhabbet üzere
olup tevhîd ve envâ-› mücâhedât ile kalbini Hakk’a ulaﬂt›rmaya say edeler. Süluk esnas›nda baz› elem ve keder âr›z oldu¤unda tarîkatten nükûl etmeyip eceli müsemmâ gelince çeﬂitli ibâdetlere müdâvemet üzerine olalar. Her mü’mine
lâz›md›r ki ikrar›n› ibâdette geçirmeye say eyleyeler. Nitekim Cenâb-› Hak
Kur’ân-› Kerîm’de; “Sâbikû ilâ ma¤fira”33 (14) buyurmuﬂtur.
Ashâb-› kirâm çeﬂitli mücâhedeleri ihtiyar edip kendilerinden gayriye bildirmezler idi ki gayrileri o ibâdetten gâfil olup kendisini gayrileri geçip kemâl-i r›zâya mazhar ola. Yine Kur’ân-› Kerîm’de; “Külû mine’t-tayyibât”34 kavl-i ﬂerîfine imtisal edip helal yeme ve içmeye çal›ﬂalar.
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Tarîk-› Celvetî demek; kul s›fatullah ile muttas›f olacak tarîk demektir. ﬁunlar ki
Celvetiyim der, onlara lâz›m olan bu s›rdan haberdar oldu¤unda s›fatullah›
fehm eyleyip ittisafa say eyleyip meyvesini tahsil edeler. Yine gerektir ki; “Hayru’l-umûri evsatuhâ, külle’t-tarafeyni zemîmün” fehvas›nca yeme ve içmede orta yolu tutalar. Ziyâde aç ve ziyâde tok olmayalar. ﬁu zaman ki tabiatte ziyâde
kuvvet bulunca o vakit sahibini ﬂehevâta çekmesi mukarrerdir. ‹laç budur ki yeme ve içmeyi gâyet az tutup riyâzet ve mücâhede ve ibâdetle nice zaman meﬂgul olup tabiati kahr ile ﬂehevettan halas edeler.

Tâç ve Tarîkat elbisesi Giymek
Yine libâstan vasat itibar edip avâm-› nas gibi ucu yerde sürünür elbise giymekten hazer edeler. Topukta olmak dahi ifratt›r. Dizde olmas› da tefrittir. Hay›rl›
olan cübbe, h›rka, kaftan bald›rda ola.
Tac giymek terakkiye sebeptir. Tarîkat tac›n›n tere¤i kutbü’l-vâs›lîn kâbetü’ﬂ-ﬂâk
Hazret-i Hüdâyî (ks.) Efendimizin muhtar› on üçtür. On ikisi tevhîdin harf say›s›na iﬂarettir ki “Lâ ilâhe illallâh” kelimesi on iki harftir. Ona iﬂârettir. Bir tere¤i esmâullahtan “Gâlib” ve “Mazhar” olduklar› isme iﬂârettir.
Beyim kûﬂ edu ben bu s›rr›
Gezme tarîk içre serserî”
Ricâl-i tarîkatten ﬁeyh Selâmî Ali Efendi hazretlerinin muhtarlar› tac›n tere¤inde on yedi olup cürmünün miktar› on üç terek miktar› kadar olacakt›r. On ikisi
tevhîde iﬂaret, yine beﬂi esmâullahtan mazhar olduklar› beﬂ isme iﬂarettir. Tevbe ve bey’atten sonra tayin olunan evrâd› sürüp (15) ﬂerîat amellerinde kusur etmeyip müdâm oldukta iﬂ bu tarîk fukaras›ndan addolunur.
Mesela bir adam günde yüz kere isti¤fâr, yüz kere salavât-› ﬂerîfe, yedi yüz kelime-i tevhîd, salât-› Duhâ, ‹ﬂrâk, teheccüt namazlar›n› k›l›p Pazartesi ve Perﬂembe günlerinde oruçlu olup, ﬂerîat-i mutahharaya gâyetle riâyet eyledikde tarîk-›
Celvetî’de sûfî olup meclisten men olunmay›p, isti’dât ve istihkâk›na göre riâyet
olunur. “el-mer-u mea men ehabbe”35 fehvas›nca dünyada ve ahrette bile olmak mukarrerdir. E¤er bunlarda kusur ederse meclisten men olunup lâkin derûnu da adâvet tutulmaya ve zikr olunan evrâd› envâ-› mücâhedesine art›r›rsa
terakki bulup makbul olur. E¤er bunlar ile kanaat edip fazlas›na himmet etmez
ise yine makbuldür. Mezmum olmaz evkât-i hamse akabinde olan usûle gece ihyâs›na ve tevhîd meclislerine haz›r olmak, tarîkat tac ve h›rkas›n› giymek tezâyüd-i feyz ve terakkîye sebeptir.

Celvetî ﬁeyhi’nin Vazîfeleri
Yine meﬂâyihe lâz›md›r ki; sâliklerden ﬂu adamlar ki ihtiyar yahut fazla genç ya
ehl-i iyâl sahibi olmaya, hilâfete lay›k olmaya, onlar› dördüncü isme ki “Hak” ismidir onda koyup ileri esmâya izin vermeyeler. E¤er gayret eder ise vefa ümit
olundukta vereler. Yine istikâmeti, s›dk› nefs ve tabiat darl›¤›ndan halas olma296
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d›kca hilâfet vermeyeler. Sonra seccadesini terk edip âleme fitne olur. Âyet-i Kerîme’deki; “ve’l-fitnetü eﬂeddü mine’l-katl”36 ibaresine nazar olalar. Dünya tahsilinde ve muhabbette olanlara hilâfet vermek haramd›r. Hilâfet ﬂu kimseye helaldir ki; dünya ve ukbadan gönlünü al›p âlem-i manâ ki melekût, ceberût ve lâhût üç âlemdir. Bunlara âﬂ›k olup cümle sivâdan geçip zevk bula ve kast› ancak
mârifetullah ola. Ve kullukta olup nice kimseleri de kullu¤a teﬂvik ve ter¤îb ede.
‹mdi böyle olan kimseye hilâfet vereler. E¤er bu tabiatte olmay›p (16) bahil,
mümsik, olursa hilâfet vermeyeler zira makâm-› enbiyâd›r, nimet-i uzmâd›r.
Kadrini bilmeyen hasis ve nâk›sa vermeyer.
Yine hilâfet nimetine mazhar olanlara lâz›md›r. Fukara cem’ine ve halka vaaz
etmeye ra¤bet etmeyip hemen tayin olunan mevzide oturup Hak’dan gayriyi kalbine getirmemeye çal›ﬂalar. K›smet-i ezeliyeden behre-mend ve hissedar olanlar
ber takrîb gelip kendisini bulup Hak yoluna sâlik olurlar. O zaman onlar› men
etmeyip bey’at vereler. Baz› perhiz ve mücâhede ile emr etmeyeler. Ta ﬂol vakte dek ki kendisi müstaid olup taraf-› Hak’tan teveccüh olunca vakti geldikte
mürid kendi talip olur. Emre, nehye hacet kalmaz. Hâs›l› kavlühü Taalâ; “velâ
tüﬂt›t vehdinâ”37 âyetine nâz›r olup güç etmeyip âsanl›¤a delâlet edeler. Zira
emr-i sülûk emr-i ihtiyârîdir. Herkesi ihtiyar›na koyup ziyâde teklif olunmaya.
Yine lâz›md›r ki ziyâde sûretten ve ziyâde hareketten ve fazla sohbetten sak›nalar. E¤er bir elem ve keder âr›z olup yahut tevhîdi hayret verse. Ya da gönlü
mahluktan bir surete dûﬂ olsa, Mevlevî devri gibi devr eyleyeler. Ta yorulunca
ve gönlü Hakk’a teveccüh-i tam edince. E¤er gündüz teveccüh ederse tevhîd ile
ede. E¤er gece ederse esmâullah›n hangisini murad ederse eylesin cümle esmâullah birdir. Her hangisi olsa olur. Zikr olunan manialar def olup büyük menfeatler has›l ola. Ve libâs hususunda herkesi haline koyalar. Aba ve cübbe giymek
ﬂart de¤ildir. Nitekim beyan olundu. Hemen gönül s›dk ile Allâh’›na teveccüh
ede. Avâm libâs›nda da cümle merâtib ele gelir. Libâs›n hükmü bu hususta yoktur. Hemen tevhîde ziyâde ﬂu¤l edeler ki cümle dertlere derman tevhîd ile olur.
Ve hurûfuna riâyette ihtimam edip bozmayalar. Meselâ; Lâ ilâhe illallâh diyecek
yerde; “Li ilâh”, Lâ ilâh” demek gibi esmâullahtan dahi böyle riâyet oluna. Cehele ve süfehân›n esmâullah› tahrîf ve ta¤yîr ile iﬂtigâline nazar etmeyip böyle
meclislerde varmaktan gâyetlerde hazer edeler. Günahta beraber olur. Hâs›l›
tahsilini kurutmaz ve hilâfet makâm›nda olup bu hizmete memur olan kimse bu
hizmeti büyük bilip uhdesinden gelmeye çal›ﬂa. Bunun kat’a ecr-i dünyevî ve
mükâfat kayd›nda olmaya. Zira pîrân hazerât›ndan baz› zevât-› kirâm; “Bendeyim, tâcir de¤ilim, ben ticaret bilmezem” diye buyurmuﬂlard›r.
Bu esnada baz› elem âr›z olursa ihtiyaç gibi maraz gibi, halktan baz› sözler gibi,
sui zan gibi asla gam çekmeyip belki Hak Teâlâ’ya ﬂükür eyleyip gün be gün ibâdete çal›ﬂa. Zira büyük ihsand›r. Ululara olan muamele-i azîme ve atiye-i cesîmedir. Hatta meﬂâyihten niceleri bu cins ﬂey zuhûr etti¤inde a¤lay›p derler imiﬂ
ki; Ya Rabbi! Dostlara etti¤in muameleyi bu fakire eyledin. ‹mdi bu muameleyi
saadet bilip ﬂükür edeler. Lâkin yine kendine kusur nisbet edip bu bela bana
kendi kesbimdir, diye tevazu mesle¤ini elden b›rakmaya. E¤er tarîk ehlinden baz› kimse zuhûr edip onun tarîk›na hizmetine mani olursa lâz›m olan odur ki o
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Asâ ve müttekâlar

kimsenin merâtib-i tevhîdden hangi makâmdad›r, bulup kendini o makâmdan
a’lâya say ettire. E¤er daha yükse¤e kadir olmazsa o düﬂman olan makâm›nda ziyâde çal›ﬂ›p tevhîde meﬂgul ola, ta kendisi o düﬂmandan kavi, galip olup düﬂman›n zu’fu zâhir olunca hemen Hak’dan gayriyi gönlüne getirmeyip daima huzur meallâhta ola.
Yine lâz›md›r ki tarîkata giren fukaran›n vak›as›n› tabir etmekte dûr ve d›râz-›
kelâm etmeyeler. Çok söz Kur’an’da yaraﬂ›r, çok söylemekten gâyet ihtiraz edeler. Zira kendine zarar derkârd›r. Rûhâniyeti selb eder. Terakkiden geri kal›r.
Hemen kifâyet miktar› birkaç kelamdan sonra sohbet etmeyeler. Bir Fâtiha ile
kald›ra.
Her kim ki hulefâ huzuruna geldikte bir Fâtiha ile yollayalar, Fâtiha’s›z göndermeyeler. Dünyaya müteâllik (18) bir ﬂey geldikte eline almay›p bir yere koydurup gerektikçe o yerden harcayalar.
Yine halîfelere lâz›md›r ki mahlûktan bir ﬂey kalbine girmeyip hatta mürﬂidi olan
ﬂeyhi bile hât›r›na getirmekten sak›nmak gerektir. Cenâb›- Hakk’a hüsn-i zan edip
bana daima lütf ve ihsan eder ve tevfîk-› ﬂerîfini refik eder, diye itikada ola ki;
“Ene ›nde zanni abdi bî”38 kelâm-› latîfine mazhar ola. Kalbine gelen hât›ray› fikr
ede. E¤er din ve tarîk›na faydal› ise rahmânidir, amel ede. E¤er dünyaya müteallik ve tabiat-i hevâya muvaf›k, din-u tarîkatine zararl› ise ﬂeytanîdir. Amel etmeye sabr, tevekkül ve kemâl-i fenâda olup mahluktan bir ﬂey ümid etmeye. Cenâb› Hakk’›n kemâl-i tasarrufuna itikadde olup bir ferdin tasarrufuna kudreti olmad›¤›na itimat eyleye. Zira cümle halk yoktur. Ne zuhûr eder, yani cümle mahlûkât
Cenâb-› Hakk’›n îcâd›yla mevcûd olup cümlesi onun kabza-i tasarrufundad›r. Öyle olunca bir kimse kendi baﬂ›na iﬂ görmeyince hakîkatte vücûd bulmad›.
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ﬁimdi sa’y oluna ki bu s›r kendine zuhûr edip zevk ve huzûrda ola. Pes sab›r cümle enbiyâ ve evliyân›n ﬂân›d›r ki asla bu âlem-i mülke nazar etmeyip bunda fakr u
mezelleti ve Hak yolunda mücâhedenin envâ›n› ihtiyâr edip kalpleriyle âlem-i
melekûta ki âlem-i rûh, âlem-i mânâd›r o tarafa seyr ve zevk kast›nda oldular.
Tevekkül de onlar›n s›fat›d›r ki Cenâb-› Hak, halk etti ve bunca lütuf eyledi. Yine gayra muhtâc etmez diye itikad edip hemen kusuru kendilerine bulup cümle
iﬂlerini Cenâb-› Hakk’a tefvîz edip taatinde olmuﬂlard›r. Yine say eyleyip mahluktan her ne zerre ve zerre vücûdu neden al›r ve bekâs› ne ile olur ve ne iledir.
Bu ﬂühûda vâs›l olduktan sonra s›rr›yla zât-› Hakk’›n vahdetini ﬂühûd edip cümle kâinât› icâd etmesini ve bir ﬂeyin aslâ bir ﬂeyde alâkas› olmay›p hep tasarruf-›
Hakk’›n vücûd-› hakîkisiyle mevcuttur. Cenâb-› Hak’dan gayri olmay›p hemen
(19) vücûd, hüküm, tasarruf cümle zâhir ve bât›n onunla kâim oldu¤u aç›kt›r.
Yine s›rr-› fenâ u bekây› fehm eyleyeler. Lâkin burada nice kimseler itikatlar›n›
fesada verip ilhâd ve z›nd›ka yolunu tuttular. ‹ﬂ bu mânay› fehm etmek gerek
Cenâb-› Hakk celle ve alâ hulûlden, ittihaddan ve mahlûka benzemekten, mekândan ve zamandan münezzehtir. Zât ve s›fat›nda ﬂerîki ve nazîri yoktur. Ezelîdir ebedîdir, hayy ve kayyûmdur. ‹tikâden ehl-i sünnet bunun üzerinedir. Böyle fehm edip s›rr-› vahdeti ﬂerîate muhalif bir baﬂka yol zannetmeye. Baﬂka bir
yola inanmaktan gâyet sak›na. ﬁerîati mamur bir kimseden konuﬂma tarz›n› al›p
ve bir kalbi âgâh mürﬂidden halini tashih etmeye ihtimam edeler. Elhâs›l iﬂ bu
tarîkat-i aliyyede ﬂerîat-i Ahmediyeye muhalif asla bir ﬂey yoktur. Ancak hata,
hilâf anlay›p ve ehli olana yakîn olmad›¤›ndan.
Pes lâz›m olan odur ki iﬂ bu esrâr› hilâf anlamay›p hoﬂça fehm edip evliyâullah
hakk›nda su-i zan olunmaya. Zira onlara su-i zan edip adâvette olanlar hakk›nda
su-i hâtime beliyyesi Allâh korusun vaad olunmuﬂtur. “men âde lî veliyyen fekad bârazenî bil harb”39 Hadîs-i Kudsîsi’nde ‹mâm-› Tayyibî ve di¤er ehl-i hadîs beyan ettiler ki evliyâullaha adâvet su-i hâtimeye sebeptir. ﬁimdi bu fiilden
gâyet hazer gerektir. Kald› ki baz› meﬂâyih-i kirâm›n kelimât›ndan nice hilâf-i ﬂer’
sûretinde ibrâz olunmuﬂ. Onlar›n garazlar› ecnebîden esrâr-› tarîk›n› gizlemek
içindir. Nitekim birinci bölümde geçmiﬂti. Herkesin ondan hissesi yoktur. Her birinin ﬂer’a muvaf›k mahal-i sahîhi vard›r. Ehl-i insâf kat›nda nümâyand›r. Lâkin
nazar-› inkâr ile bak›p mahal bulamay›p hataya haml ederler. Husûsan bilmeyip
anlamad›¤›n› bu misüllü makâmda ›slâh ile memur olmad›kta iﬂtigâl abes olup
günah› mukarrerdir. Hemen insaf ehli olan zâta lây›k olan “bilmem” deyip sükut
etmek lâz›md›r. Böylece sükut lâz›m oldu¤unu itiraf etmek gerektir. Nice kelimeler (21) vârid olmuﬂtur ki onlar›n sahipleri ehl-i kemâl de¤illerdir. Ve mahalli sahîh dahî olmam›ﬂt›r. Öyle olanlar bil külliye merdûd olmas› mukarrerdir.
Yine meﬂâyihe lâz›md›r ki mürid olan kimselerin itikâdini yoklay›p ehl-i sünnet
itikâdine tatbik edip dini gereklilikten olan meseleleri talim ede. Asl›nda bu itikad› bilmeyenin sonra ilhâda düﬂmesi muhakkakt›r. Bu hususa ihtimam vaciptir. Allâh korusun sûret-i Hakk’dan dalâlete u¤ratmak gâyetle mezmumdur. Has›l› sülûktan evvel ilm-i hâlini bilek lâz›md›r ve illâ terki evlâd›r. Onun için
‹mam Gazalî ‹hyâs›’nda buyurur; Bir adam asl›ndan ilim tahsil etmeyip süluk
eylese sonra keﬂf-i tarîk ile baz› ﬂeyler feth olsa helâk olmas› mukarrerdir. Zira
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bu esnada ‹blis i¤vâ eder. Haberi olmaz ki necât bula onun için ‹mam ﬁarânî,
Tenbîhü’l-mukassirin adl› kitab›nda beyan eder ki; Kur’an ve Hadîs-i ﬂerîften
haberdar olmayan ﬂeyh ve mürﬂid olmaz. Câhillere tabi olanlar dünyada câhil,
âhirette de câhildir.

Halîfenin Görevleri ve Özellikleri
Yine hulefâya lâz›md›r ki ﬂeyhinin tayin eyledi¤i mahalden ayr›lmaya, me¤er
ﬂeyh izin vere, yahut bizzarure nakl iktizâ ede. Selâmet ve futûh ondad›r. E¤er
kendi reyiyle o bölgeden ayr›l›rsa felah bulmamas› mukarrerdir. Ve nice böyle
müﬂâhede olunmuﬂtur.
Hilâfet üç k›s›md›r. Birincisi halîfetullaht›r, ikincisi halîfe-i Rasûldür. Üçüncüsü halîfe-i ﬂeyhtir. O ki halîfetullaht›r irﬂada kâmil olup tayin-i Rabbânî ile istihdâm olunur. Halîfe-i Rasûl ki istidâd›na göre feyz al›r. Üçüncüsü halîfe-i
ﬂeyhtir. Bu üç k›sm›n nice alâmetleri vard›r ki ehli kat›nda malumdur. ‹mdi say
lâz›md›r ki kiﬂi halîfetullah olup mazhar-i esmâ ve s›fât olup tarîkatte kemâl bula ve nice sûret u¤rusu dahi bulunup asla usûl-i tarîkatten haberdar olmay›p zâhiri harâb bât›n› harâb irﬂâd davas›nda olmuﬂlar onlara musahhara-i ﬂeytân denilir. Maksatlar› celb-i dünyad›r. Nice ahmak âdemler onlar›n k›yafetine kap›l›p
cehillerinden nâﬂî tabi olup iki cihan hasaretine u¤ramalar› mukarrerdir. (22)
Bu babda mîzan, ﬂerîat-i mutahharad›r. Hemen ahkâm-› ﬂerîatte tekâsül ve müsâmaha eden kimse mürﬂid de¤ildir. Hem dâl hem mud›l oldu¤una iﬂtibâh olunmay›p yan›na varmak de¤il, belki ismini dahi zikr etmek ﬂeâ’mete sebep olur.
Her kim ﬂerîat ahkâm›na riâyet ve tazim ederse mürﬂid olur.
Yine halîfelere lâz›md›r ki; savm u sâlden ihtirâz ile mümkün olursa eyyâm-›
menhiyeden mâ adâda bütün sene sâim olalar. E¤er mümkün olmazsa savm-›
Dâvud’a müdâvemet edeler. Bu dahî olmazsa ilk babda zikr olunan oruçlar dahi kifâyet eder. Cümleden maksût kalbini sivâdan al›p daima Cenâb-› Hakk’›n
fikrinde olmakt›r. ‹ﬂ bu s›r ne ve cehle zuhûr ederse husulüne say edeler. Her iﬂte hulûs aray›p öylece edeler. Zira Rasûl-i Ekrem alyhisselâtü vesselâm buyurdular ki; “ihlâsu yekfîke’el-kalîl” hulûs ile olan amel-i kalîl kifâyet eder. Bu hususta ziyâde ihtimam edeler. Selef-i sâlihîn bu yolda ziyâde çal›ﬂ›p merâtib-i aliyeye ulaﬂt›lar.
Yine bu tarîk-› Celvetî meﬂâyihi eizze-i kirâm› yanlar›nda etvâr ve devâir-i nefs
›st›lâhât› isti¤mâl olunmay›p meﬂâyih-i halvetiyeye mahsus olmas› iﬂ bu risâlede mufassal zikr olunmad› hemen matlub olan kalbi cenâb-› Hak ile olmakt›r.
Sa’y oluna ki bu matlûba nâil, vâs›l olup hayât-› ebediyeye ve vücûd-› hakkâniye mazhar ola. Meﬂâyih-i kirâm›n kabirlerini ziyâret eyledikte hayatlar›nda ne
vecihle riâyet ederse öyle tazim ile ziyâret edip ﬂerîat-i garrâya muhalif vaz ve
hareket edip ezâ ve cefa etmeyeler. Yine malûm olsun ki iﬂ bu risâlede zikr olunan erkân-› tarîkati ve ›st›lâhât› bilip mürﬂid budur diye meﬂâyihten birine müracât etmek mülâhazas›nda olunmaya. Elbette iﬂ bu erkân› bir ﬂeyh-i kâmilden
kabul edip zorlukta ve güçlükte r›zas›n› gözetip hilâfete mazhar olursa fîhâ, ol300
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mad›kta da zümre-i fukaradan say›l›p e›zze-i kirâm›n ﬂefaatlerine ve menâfi-i
kesîre himmetlerine mazhar olmas› bab›nda say lâz›md›r. Yine nice yaz›lacak
ﬂeyler var idi lâkin zikr olunan kifâyet miktar› olundu¤undan bu kadarla iktifâ
olundu.
Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemin.

TUHFETÜ’S-SÂL‹KÎN
(ﬁeyh Mehmed ﬁehâbettin Efendi (ö.1234/1819)
Hamd, zât›yla müteferrid ve vedûd olana, her türlü mevcûdât› cömertlik hazinesinden var edene, olan› ve olunan› yaratana -ki o mabudtur-hamd olsun.
Salât ve selâm, övülen nebisine, âline, ashâb›na cûd ve kerem sahibine olsun.
Bu risâleyi Hz. ﬁeyhü’lârif billâh Muhammed diye meﬂhur olan Üftâde ile Kutbü’l-enâm Azîz ﬂeklinde ﬂöhret bulan Mahmud Hüdâyî aras›nda meydana gelen
ve sülûk esnas›nda letâiften geçen ﬂeylerin kay›t edildi¤i Vâk›ât adl› meﬂhur kitaptan derledim.
Celvetiyye mertebelerini ve alâmetlerini, sâliklerin vuslatlar› an›nda ona ve tecellilerine nas›l ulaﬂacaklar›n›, tâlibe zikir ve evrâd esnas›nda lüzumlu ﬂeyleri,
gerekli mücâhedeleri, a¤yâr› terki aç›klamak ve hazrete mübârek ba¤ ile ba¤lanan tarîkat fukaras›na hizmet amac›yla, iki dünya felah› umarak 1212/1797 senesinde iki mübârek k›sa günde kaleme ald›m. O Hazret, Celvetiyye Tarîkat›’n›n
müctehidi Allâh yolunu keﬂf eden, mârifetullâh hazînelerinin aç›c›s›, bekâbillâha ulaﬂt›ran mürﬂid Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleridir.
Malum ola ki tarîkat-i aliye-i Celvetiyye’de sülûk dört mertebeyi ›slâh etmekten
ibârettir.
‹lki; mertebe-i Tabîat, ikincisi, mertebe-i Nefs, Üçüncüsü, Rûh, dördüncüsü
S›r’d›r. Yani tarîk-› Celvetiye’de sülûk bu dört mertebede olan fesâd› izâle ile
olur. Ama mertebe-i tabîatte olan fesat, ﬂehvet-i bât›n, ﬂehvet-i ferctir ki hükmü
ve fesad› cümle havâs-› zâhire ve bât›naya sârî olur. Yani tabiatte ﬂehvet-i batn
ve ﬂehvet-i ferc oldukta onun fesad› lisân-› kalpte göz ve kulakta elde ve ayakta
kuvvet ve hayalde vesair d›ﬂ azalarda; kuvve-i bât›nada ceryân eder.Bunlar› bile fâsid k›lar, zulmeti ile kaplar, bunlar› ubûdiyetten muattal eder.
Ama mertebe-i nefste olan fesad ahlâk-› zemîmedir ki bu da bütün zâhir ve bât›nda olan âzâ ve kuvveye sârî olup cümlesini ifsâd eder. Cümlesinde ahlâk-› zemîme eserleri zâhir olur.
Ama mertebe-i ruhta olan fesat cehâlettir. Yani Hakk’a câhil olmakt›r. Ama mertebe-i s›rda olan fesat masivaullaha vücûd-› hakîki verip muhabbet ve meyl etmektir.
Evvelâ lâz›md›r ki tabiat-i fesad›n› izâle edip ›slâh eyleye. Ta ki cemî âzâ-i zâhire ve bât›nas› zulmetten halâs ola. Taat ve ibâdete yol bula. Hakk’›n kurbiyetine
lây›k ve sezâ ola. Zira tabiat ›slâh olmad›kca nefis ›slâh olmaz, ahlâk-› zemîmesinden halâs bulmaz. Gerçi tabiatine ma¤lub olan baz› kimselerde ahlâk-› hamî301
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de zuhûr eder. Lâkin fî nefsi’l-emr nefsi sâlih oldu¤undan de¤ildir. Belki tabiatinin muktezâs›yla meﬂgul oldu¤u ecilden nefis kendinden raz› olup muhalifini
terk etmiﬂtir. Tabiat-i zevkine dalm›ﬂt›r. Zira nefsin kârî rabbisine muhaliftir. Ne
vecihle olur ise olsun, çünkü mertebe-i tabiatte hâlik›na muhalefet vard›r. Baz›
kere o kadar ile kanaat eder. Ve kendi hevas›n› unutup terk eder. Böyle olan
kimseler tabiatin baz› ﬂehevât›n› terk eyleseler hafâda olan ahlâk-› zemîmesi bir
bir zâhir olmaya baﬂlar.
Görülmez mi ki erbâb-› tabîatin hâl-i s›yâmda ahlâk-› zemîmesi yüz göstermeye
baﬂlar. ‹ﬂte bu misüllü kimseler gâfil-i ma¤bundur ki nefsin zâhirine aldanm›ﬂ
gizlisinden gafildir. Nitekim tabiatini ›slâh ettim. Ve hem edip nefsi fâsid olan
kimseler câhil-i zebundur ki nefsine ma¤lup olmuﬂ ve ahlâk-› zemîmesinden bî
haber kalm›ﬂt›r. Yani ﬂol kimseler ki tabiat-i ﬂehevât›n terk etmeyi kendine âdet
etmiﬂ amma nefsine ruhsat verip ahlâk-› zemîmesini icrâ etmekte nefsini kendi
üzerine hakim k›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte böyle olan kimseler tabiatlerine olan muhaliflerine ma¤rûr olup nefislerinin
fesad›ndan bî haber kal›rlar. Evvelki s›n›f ekser merây› ya ehl-i ucüb olur e¤er
tabiat-› nefsin ikisinde de fesad› olur ise fas›k, mu’lin u zâlim, mütekebbir olur.
Âsi, mu’terif afve yakîn oldu¤undan nasihat ile intibah› esheldir. Amma merây›
ve ehl-i ucubün teyakkuz ve intibah› müﬂkildir. Ve fâs›k mu’lin, zalim mütekebbirin felah› zordur.
Velhas›l nefsin ›slâh› tabiatin ›slâh›na mevkuftur. Tabiatin kemâl-i ›slâh› nefsin
›slâh›na menûttur. Yani her birinin ›slâh› âhirin ›slâh› üzerine devir eder. ‹ﬂte
sâlik Hakk’a ve âﬂ›k-› sâd›ka lâz›md›r ki nitekim Kur’ân-› ›zâmde gelir; “ve câhidû fillâhi Hakka cihâdih hüvectebâküm vemâ ceale aleyküm fi’d-dîni min
harac”40 emrine imtisâl edip tabiat ve nefsinin ikisiyle birden mücâhede k›la ki
cihâd-› ekberdir. Kul’dan bi tarîk›’l-kesb matluptur. Amma fevkinde olan iki
mertebenin ›slâh› vehbidir ki nitekim Kur’ân-› Kerîm’de gelir; “Vellezîne câhedû fînâ lenehdiyennehüm sübülenâ”41 muktezas›nca geçen ki sâlik tabiat ve
nefsiyle mücâhede k›l›p onlar› ›slâh ede, cânib-i cenâb-› feyyâzdan hidâyet gelip ruh ve s›rr›n ›slâh›na yol aç›l›r. Ve tabiatin ›slâh› ﬂerîat ile olur ki sâlik ﬂehvet-i batna ve ﬂehvet-i ferce dair olan kâr›n› ﬂerîate tatbik eder. Mutab›k olmayan› terk eder. Mutab›k olan da hadd-i itidâle riâyet eder. Meselâ yiyecekler ve içeceklerden mâ hâz›r olan tîb-i taama kanaat eder. Ve arzu-y› tabiat için teklifi terk
eder. Ve g›da olup zuuf vermeyecek taamla iktifâ eder.
Tembellik verecek kadar taam› çok etmez ve haram olan cimadan hazer etti¤i gibi cima-› helâle dahi ifrattan hazer eder. Cemi havas-› zâhire ve bât›nas›n›
ﬂer’ide nehy olunan ﬂehevât-› tabiatten ve lâz›m olmayan mübâhât-› tabiiyyeden
men eder. Ve bu mücâhedeyi ömrünün sonuna kadar kendine saadet bilir. Ömrünün sonuna dek bu mücâhedede sâbit olur. Zira tabiatin ›slâh› zuhûr eden ﬂehevât›n› ve arzusunu men edip bu vecihle tabiate galip olmakt›r. Yoksa bütün
ﬂehevât› münkat› ve asl›ndan kal’› olup gitmek de¤ildir. ﬁu cihetten ki e¤er tabiat›n ﬂehevât› bütün bütün munkat› ve mün’adim olsa mücâhede kalmaz. Terakkî ise mücâhede ile olur. Yol mücâhede ile al›n›r. Kurbet ve vuslat mücâhede ile bulunur. Tabiata galib olmak da s›yâm›n ﬂiddet-i tesiri vard›r. Onun için
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Ramazan ile bile Recep, ﬁaban sitte-i ﬂevvâl, aﬂr-› Zilhicce, aﬂr-› Muharremi ve
her elli ve yirmi ve her aydan on üçüncü ve on dördüncü ve on beﬂince günleri
oruçlu olmak tarîkatimizin edebindendir. Bunlar›n faziletleri hakk›nda nice
ehâdis ve âsâr vârid olmuﬂtur. Nice fevâid ve esrâr müﬂâhede k›l›nm›ﬂt›r. Bu risale onlar›n zikr u irâd›na mütehammil de¤ildir. Tabiatin ›slâh› nefsin ›slâh›na
nisbet ile âsân görünür. Amma nefsin ›slâh›ndan ziyâde müﬂkildir. Bu mertebede kemâl-i ihtimâm ve tamâm-› ihtiyât lâz›md›r.
E¤er nefs hicâb-› azamd›r. Yani nefs hicab olmakta tabiate gâlibtir. Amma tabiatin ›slâh› ziyâde müﬂkildir. Bu dahi malum ola ki bu babda mücâhede ile teklif olunur. Kimine ﬂiddet-i riyâzet ve kesret-i müâhede ile, kimine lütf-› riyâzet
ve haffet-i mücâhede ile teklif olunur. Ahﬂâs›n ahvâline riâyet olunmak lâz›md›r. Emzüceye de riâyet lâz›md›r. Zira emizcenin kuvvet ve zu’funun bu babda
azim medhali vard›r. Haramdan ictinab ve adetinden ziyâde nefâis ekl etmekten
haddinden ziyâde taam etmekten vesair ﬂehevât-› tabiiyyeden ihtiraz lâz›md›r.
Ramazan orucuna ve baz› nafile oruçlara riâyet lâz›md›r. Zira bunlar cümle emzüceye göre ve ahvâle nazar ile vaz ve tayin olunmuﬂtur ki cümle eﬂhâs bunlarda müsavidir. Ve tabiatin ›slâh olunmas›n›n alâmeti budur ki tabiat ›slâh oldukta matlûb-› hakîkî olan Hak Taalâ cânibine meyl-i hakîki-i dâimî zuhûr eder ki
fecr-i sâd›k gibi dâimdir. E¤er tabîatin ›slâh›ndan önce Hak Teâlâ canibine meyl
zuhûr eder amma fecr-i kâzib gibidir ki daimi de¤ildir. Bir an var ise bir an yoktur ve bir alâmeti dahi budur ki sâlik, tabiatiyle mücâhedesinde zevk-i cennet
bulur. mücâhededen lezzet ve halâvet al›r.
Bir alâmeti de budur ki; e¤er sali¤in envâra istidad› var ise kendine nûr-› siyah
îta olunur. Ve bu mücâhedenin ceza-y› cezili budur ki sali¤e tecelli-i rubûbiyet
zuhûr eder. Yani tabiati ›slâh an›nda Hak Taalâ’n›n mevcûdata taalluk eden esmâs› ki âlim, mürîd, Kadir, Semî, Basîr, Hâlik, Rezzâk ve bunlar gibi isimlerdir.
Bu isimler ile Hak Taâlâ’n›n insaf›n› keﬂf ve ﬂuhûd eder ki emr-i zevkîdir. Nitekim zâik olanlara malumdur.
“Leyse’l-haberu ke’l-ayân” yani sâlik sa’y ile ki bu sa’ye nâil olas›n nice bir
kayd u tabiate bende ve ﬂehvet arzusuna efkendesin. ‹ﬂte ömrün ahz olmakta ve
vakt-i ecel yaklaﬂmaktad›r. Sermâye-i ömrünü arzu-y› tabiate sarf eyledin faidedir. Zam edip kendine küllî zararlar eyledin. E¤er mücâhedede olan lezzetden
bi haber oldu¤undan ﬂehevata inhimâk sana hoﬂ gelir fe amma e¤er ol lezzetden
haberdar olsan ve o zevkten enmûzec görsen cümle arzuyu terk eder idin. Ve
mücâhede yolluk tutar giderdin. Gel imdi âhirde hasret ve nedâmet çekersin. Ve
binlerce mihnetlere u¤rars›n (30) Bu mertebede sâli¤e lâz›md›r ki tabiatini ›slâh
ile mukayyed olmas› sebebiyle halk›n kendine sâlih dediklerine inanma ve ikbal edip dua dilediklerine ma¤rûr olmaya ta kendine cânib-i Hak’dan sâlih nam› îtâ k›l›nmad›kça kendini sâlihlerden addetmeye, zira henüz salah› ârizidir ki
aslî olmam›ﬂt›r.
Ehl-i gaflet ve erbâb-› masiyeti görüp tan etmekten külliyen hazer etmek lâz›md›r. Ve ﬂeyhten izinsiz kendi hanesinde adet olmayan nefis taam ekl etmekten
de hazer lâz›md›r. Her ne kadar teklifsiz husule geldiyse de belki iyal ve evlad›na eklettirir. Amma ﬂeyhinden izin al›r ise zarar vermez ve bu mertebe de halin303
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ce kesret-i s›yâme iﬂti¤al lâz›md›r. Kesret-i zikre de¤il belki ﬂeyhinin tayin eyledi¤i aded-i muayyen ile iktifa eder. Ve tabiatin ›slâh›nda tabiatin fesad›ndan
neﬂ’et eden nefsin baz› ahlâk›na zuuf ve fütur gelir. Velâkin külliyen hamideye
tebdil olmaz. Ve tabiat›n fesad›ndan neﬂ’et eden ahlâk-› zemime ﬂol ahlâkt›r ki
›nde’l-havas rezalet hacâleti mucib-i h›rs, tam’, buhl gibi geçen ki tabiati ›slâh
ola sali¤in zâhiri nûr-› ﬂerîat ile münevver olur. Ol vakit kesret-i zikre iﬂtigal zaman› gelir. Sali¤in zikrini teksir eder. Ve mertebe-i tabiatin evveli nefs-i emaredir ki tabiat-i muzlimedir. Erbab› ﬂehvet-i ﬂenîaye dalm›ﬂt›r.
“Ülâike ke’l-enâmi bel hüm edall ve ülâike hümü’l-¤âfilün”42 mâ sadak ve
ehl-i azaba mülhak olmuﬂtur. Ve evsat Nefs-i Levvâme derecesidir ki ashâb› mühime emken-i envâr kalb âsâr›yla münevver ve âsâr-› ilhâmât-› ilâhiye ile bil vâs›ta müberreklerdir. Gah levvâme hükmü zuhûr edip cenâb-› izzete müteveccih
ve müncezip olurlar. Kah emmâre âsâr› peyda olup tabiyet-i muzlimeye tenezzül etmeleri sebebiyle mükedder olurlar. Ve menzillerini görüp daima selâmette ve feryada olurlar onun için bu dereceye Levvâme derler.
Sonuncusu Nefs-i Mülhime derecesidir ki ashâb-› ma¤rib tabiate vâs›l olmuﬂtur.
ﬁems-i ruhun ayni tabiat-i muzlime-i hârede gurubunu müﬂahede k›larlar. Ve
Nâr-› hâmiye ve cahîm-i mü’limenin derekât›n› muayene ederler. Ve bunlar gibi nice esrâr-› garîbeye nâil ve küsûfât-› vehmiyyeye vâs›l olurlar. Ve bunlar›n
dahi ilhâmât› bi’l-vâs›tad›r.
Levâme ashab›n›n bil vâs›ta oldu¤u gibi bu mülhime derecesi de mertebe-i tabiatin ahiri, ve mertebe-i nefsin evvelidir.
Sâlik ikinci mertebe ki mertebe-i nefsdir. Onda dahi say-i beli¤ eder. Ahlâk-› zemimesini tedricle hamideye tebdil eder. Mesela kibri zâhir oldukca tevazu ve
gadap peyda oldukça hilme tahvil eder. ﬁol mertebeye var›nca ki zemimeyi hamideye tebdil etmek kendine mülk ola. Ve bu tarîk ile havâs-› zâhire ve bât›nes›n› nefsinden halas eder. Ve ahlâk-› zemime eserinden pak eder. Ve bu halette
âr›z olan mücâhedeye tahammül eder. Ve mücâhedeyi ilâ âhiri’l-ömr kendine
saadet bilir. Zira nefsin ›slâh› ahlâk-› zemimesi zuhûr ettikce hamideye tebdil,
kendine mülk olmakt›r. Yoksa bütün bütün mün’adim ve zâil olmak de¤ildir. Ve
illa mücâhede kalmaz. Ve terakkî dahi bulunmaz ve nefsin ›slâh› tarîkat ile olur
ki Hazerat-› meﬂâyihin beyan buyurduklar› ahlâk-› hamîdeden ibarettir. Bu babda kanûn-› külli budur ki ﬂol halk ki enaniyet ve vücûd irâs ede, ol huluk-› mezmûmedir. Indel havas hacâlet ve rezellat› mûcib olan huluk-› mezmûme oldu¤u
gibi ve ﬂol hulk ki mahviyet ve fenâ irâs ede. Ol hulk-› mahmuddur. ‹ﬂte bu cihetten ahlâk dahi eﬂhâs›n ihtilâf›yla muhteliftir. Zira baz› huluk vard›r ki baz›
kimseye enâniyet getirir ve mezmûm olur. Ve baz› kimseye mahviyyet getirir
Mahmud olur. Enaniyet ve mahviyet dahi eﬂhâs›n ihtilâf›yla muhteliftir. (32)
Bu mertebe de hiyel-i nefisten kemâl-i ihtirâz lâz›md›r. Zira çok kere nefis mahviyet suretinde enâniyet ilka eder. Ve bu surette sali¤e lay›k olan yine ol mahviyeti icrâ edip enâniyet hat›ras›na lâﬂe menzilesine koyup itibâr etmemektir. Ve
nefsin ›slâh›nda nevâfil-i salât›n azim tesiri vard›r. Onun için ikiden on iki
rek’ata var›nca teheccüt namaz› ve dört rekat tulu-› ﬂemsden sonra vakt-i kerâhet ç›kt›kda iﬂrak namaz› ve duha vaktinde iki rekattan on iki rek’ata dek duha
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P‹r Üftade Dergah›nda destars›z, yeﬂil on sekiz terkli Taç, yeﬂil destarl› koyu nefti terkli Celveti Tac›

namaz›, akﬂam›n farz› ve sünnetinden sonra dört yahut alt› rekat evvabin namaz›, ve her abdest akabinde iki rekat ﬂükr-i vudû namaz›, ö¤lenin ve yats›n›n son
sünnetlerini dört k›lmak tarîkat›m›z›n âdab›ndand›r.
Bunlarda dahi eﬂhâs›n haline riâyet olunur. Ve haline göre teklif olunur. Ve tabiatin ›slâh› e¤erçi rütbede mbukaddemdir. Velâkin nefsin ra’veti bil cümle gitmeyince tabiat ›slâha meyl etmez. Onun için evvela nefse kendi mertebesinden
yani ahlâk mertebesinden mücâhede ve tabiat mertebesinden yani ﬂehvet mertebesinden ruhsat gösterilir. Yani muharremattan mâ adada âdeti üzere ibka
olunur. Ta nefsinden ruunet yani ubudiyetten nefreti fil cümle zâil olunca ve
ra’vetinin ﬂiddeti gidinceye kadar geçen ki ﬂiddeti zâil ola. Ol vakit tabîat ile dahi mücâhedeye say eder. ‹ﬂte bu cihettendir ki evvela nevâfil-i salât ile teklif
sonra vakti geldikte nafile oruçlarla teklif olunur.
Mertebe-i neftse ﬂeyhin emir ve nehyine muhalefet etmekten külli hazer lâz›md›r.
Ve illa yolundan ﬂaﬂar ve dâvâ-y› bât›laya düﬂer. Nefsin ›slâh olmas›n›n alâmeti budur ki nefis, ›slâh oldukta cenâb-› izzet cânibini kuvvetle taleb-i sahih hâs›l olunur.
Sâlik cennetin nimetinden ziyâde mücâhedede lezzet bulur. Ve e¤er envâra istidâd›
var ise kendine nûr-› Ahmer verilir. Nefsiyle mücâhedesi mukâbelesinde mükâfat
olarak ( tecelli-i uluhiyet vâki olur ki Hak Taala’n›n cemi esmâs›yla gerek mevcûdâta (33) taalluk etsin gerek etmesin cümle esmâs›yla ittisaf keﬂf ve cemi merâtib-i ilahiye ve kevniyeyi câmi oldu¤u zâhir olur. Bu esnada zikre devam lâz›m gelir.
Mertebe-i nefsin bidâyeti nefs-i mülhime derecesidir. Nitekim aç›klamas› daha
önce geçti. Ve vasat› nefs-i mutmainne derecesidir. Ashab-› ﬂems-i hakîkat yani
rûh-› insânî, insaniyetin matla›nda kâimlerdir ki “Lem nec’al lehüm min dünihâ sitrâ”43 iklim-i tabiatte mütemekkin olan ﬂeytan ve hemmin iki karni yani iki
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boynuzu üzere o ﬂemsin tuluunu keﬂf ederler. Ve o ﬂemsin nuru ﬂua›ndan hâyem-i hayrân ve püryân, uryân olur. Ve boynuzun bir kuvve-i gadabiye, vahdeti hâmiye-i câhiliyedir ki karn-› yümnâd›r. Biri dahi kuvve-i ﬂehvâniye-i mühlikedir ki karn-› yüsrâd›r bu derecenin sahibi zevi’l-karneyn olur. Zira yedi yümnâs›yla ﬂark-› hakîkat ve yed-i yüsrâs›yla keyfe mâ yeﬂâ adâlet-i aliye ve istikâmet-i müteâliye ile tasarruf eder. Mealik-i âdil olur. Ve yine yed-i yümnâs›yla
kuvve-i gadabiyyeyi muvafakat-› sünnet ve mütebaat-i ﬂerîat üzerine zabt eder.
Ve yed-i yüsras›yla kuvve-i ﬂehevâniyeyi meﬂreb-i ﬂekâvetinden ve kuvvei vehmiyye muktezas›ndan men eder. Ve bu derece sahipleri; “Mûtû kalbe en temûtû”44 emrine imtisal edip mevt-i irâdi ile meyyit olmuﬂlard›r.
Bu cihetle mevt ile münasebetleri vard›r. Ve nice esrâr-› garîbe ve ulûm-› acîbeye mâlik olurlar. Ve bunlar›n ilhâmât› ekseriyâ bil’ vâs›ta ve kah bilâ vas›tad›r.
Zira makâm-› cem dir. Ve zât-› insân s›rr-› zât-› ilâhiyi müﬂâhede makâm›d›r. Ve
onlar henüz merâtib-i nefsi tecavüz etmedikleri ecilden meﬂâyih indinde avâm
ehl-i imandand›r.
Ve mertebe-i nefsin nihâyeti makâm-› kalbtir ki ashâb›, zümre-i havâssa dahil
olmuﬂlard›r. Ve mevt-i irâdî ile meyyit olur. Kubûr-› kalbiyede medfûn olmuﬂlard›r. Dünyadan geçip âlem-i berzaha varm›ﬂlard›r. Lâkin haﬂr olup ahrete hariç ve bâriz olmam›ﬂlard›r. Mevt ile ﬂiddet-i münâsebetleri vard›r. (34)
Ehl-i kubûra müttalilerdir. Bunlar›n ilhâmât› bil vâs›tad›r. Mertebe-i nefsi tekmilde cihet-i ilmiyesi olup sâhib-i gayret ve ehl-i himmet olan sâli¤e hilâfet-i
mâneviye verilmek caiz olur.
Evvela kendi nefsine saniyen mâ dûnunda olanlara halîfe olur. Ve bu mertebeden mukaddem hilâfet verilmek caiz olmaz. Me¤er ehl-i sebat ola. Ona hilâfet-i
Sûriye verilmek caiz olur. Avâm› cennete irﬂad için amma hilâfet-i hakîkiye cemi merâtibini tekmil edip fenâ-y› külliye vüsul sonra bekâ billâhe izn-i rabbânî
ile ric’at an›nda olur ki cânib-i Hak’dan ita olunur. Erbâb-› ak›l kalildir. Ve bu
iki mertebede yani mertebe-i tabiat ve mertebe-i nefisde sâlik âlem-i mülkdedir.
Onun için mücâhede kendine a¤›r gelir.
Ve mertebe-i rûh ve mertebe-i s›r âlem-i melekûttad›r. O mertebelerde mücâhede kalmaz. yani mücâhede leziz olur. Tabiat-i nefs ›slâh oldukda mertebe-i rûha terakkî eder. Cenâb-› Hakk’›n esmâ ve s›fat›na ve zât-› a’lâs›na dair meârif-i
ilâhiye keﬂf olunmaya baﬂlar. Rûh’a kuvvet gelir. Cehâletten halâs olur. Dost haberleri gelmeye baﬂlar. Cenâb-› semtinden vuslat bâd-› sabâlar› esmeye baﬂlar.
Mahbûb bî himmetâ revâh› ulaﬂmaya baﬂlar. Meﬂakket gider, rahat gelir. Zahmet
gider, rahmet gelir. Ancak firkat elemi ve ayr›l›k zahm› kal›r. Bu ﬂekilde ruh ›slâh oldukta alâmeti budur ki sâli¤i aﬂk-› hakîkî ihâta eder. ﬁöyle ki evlâd u iyâlini, meta u mal›n› kendi can›n› cümle feramûﬂ eder. Ya hazret-i maﬂûk nâlesini zebân haline tesbih eder. Ve daima vird eder. Bu halde dünya ve ahireti bir
pula almaz. Ve maﬂûkunun bir ednâ nikâh›n› nice yüzbin kere yüz bin cevâhir
girân behâya satmaz. Ve bir alâmeti dahi budur ki, envâra istidâd› var ise kendine nûr-› ahdar verilir. Ve bu mertebe de lâz›md›r ki zuhûr eden maarif-i ilâhiyeyi ﬂerîate tatbik ede. Mutab›k gelir ise kabul eder. Ve illa hali üzere terk eder.
Red ve inkardan hazer eder. (35)
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Zira nice maarif-i ilâhiye vard›r ki zâhiri ﬂerîata muhalif görünür. Nefsü’l-emirde ayn-› ﬂerîattir. Vakti geldi¤inde hakîkat-i hal kendine münkeﬂif olur. O vakitde ﬂer-i ﬂerîfe mütabakat› zâhir olur. Me¤er ki kendine külliyen hât›ra ola o vakit zâhir-i ﬂerîat ile red ve inkar etmekte beis yoktur.
Mertebe-i rûha terakki edildikte fil cümle mücâhedesine tahfif eder. “Nefsüke
mutîuke ferfak bihâ”45 emrine imtisal eder. Zuhûr eden maarif-i ilâhiyeyi ehline ve nâ ehline keﬂf etmekten külliyen hazer lâz›md›r. Ve illa mahrum kal›r. Lâkin kendine keﬂf lâz›md›r.
Mertebe-i rûhun bidâyeti makâm-› kalbtir. Nihâyeti ufuk-› emîndir ki erbâb-› havâs bülu¤una dahil olurlar. Ve ahassü’l-havâs cümlesinden olmaya daima sa’y
ve ictihâd ederler. Onlara da olan ilham bi vâs›tad›r. Bu mertebe de münkeﬂif
olan maarif-i ilâhiyenin galebesi sebebiyle mâsivada olan vücûd, vücûd-› mecâzî-i vehmî oldu¤unu iz’ân etmeye baﬂlar. Mertebe-i s›rra terakki eder ki Rûhu’lkutb makâm›d›r. Lisanen zikri; “Lâ ilâhe illallâh” oldu¤u gibi hâlen zikri, “Lâ
mevcûde illallâh” olur. Ve nefy-i masivâ k›l›nmak baﬂlar. ﬁöyle ki cümle mâsivadan vücûd-› hakîkiyi nefy eder. S›rr›n› mâsivadan tahlis eder. Ve bu ﬂekilde
s›rr›n› ›slâh ile ancak kendi vücûdu kal›r. O esnada vadi-i hayrete düﬂer ki o ﬂu
haldir ki o halde sâlik rabbini bilir lâkin kendinde kalmak sebebiyle rabbine vâs›l olmaya kadir olmaz. Bu hale vadi-i hayret tabir olunur. E¤er envâra istidad›
var ise kendine nûr-› ebyaz verilir. Bu mertebede sali¤e dost kap›s› aç›l›r. Baﬂ›na atiye-i kudûmiye saç›l›r. Her taraftan “merhaba” sadâlar› gelir. Ve her yönden “Yâ Abdî” nidalar› gelir. Bu mertebede sâlik min cihetin vâs›l ve min cihetin gayr-i vâs›ld›r. Onun için bu mertebede aﬂk gider, hayret gelir. Kimisi âhir-i
ömrüne dek hayrette kal›r. Kimisi bir an ve bir zaman onda tevakkuf eder, görür
dosta vâs›l olmuﬂtur. (36)
Lâkin hicâb› ancak kendi vücûdudur. Hemen varl›k libâs›ndan uryan olup fenây› küllî ihram›na girer. Bu ﬂekilde Kabe-i zatî ﬂuhud eder. Binlerce ihtiram ve tazim ile ziyaret ve tavaf k›lar ki bu makâma “Makâm-› ev ednâ” derler. Ve “makâm-› ahfâ” derler. Bunun ehlinde vücûd ve yakîn olmaz ayn-› Hak’da müstehlek olur. Ve ayn-› Hak ile k›yâm ve hareket bulur. O makamda ikilik olmaz oras› Ahadiyyet makâm›d›r. Onda olan hitâb-› müstedâb zât-› mukaddeseden zât-›
mukaddeseyedir. O makâma vâs›l olan kimsenin ﬂan›; “Lâ mevcûde illallâh”,
“velâ fî cübbeti’l-vücûdu sivâh” d›r. “el-fakru sevvâdü’l-vechi fi’d-dâreyn”
s›rr› vekâr›m›zd›r. Ve “izâ etemme’l-fakru fehüvellah” kelam› buna iﬂarettir.
Bunun ehlinde vücûd kendi vücûdu de¤ildir. Ve tasarruf kendi tasarrufu de¤ildir. ‹ﬂte bu makâmda süluk-i Celvetî tamam olur. Ama makâmât› tamam olmaz.
Bu makâmdan sonra yine âlem-i bekâya ve makâm-› kâb-› kavseyne rücû etmek
âhir makâmât-› Celvetîdir ki bu makâmda kesret ile vahdet cem olmuﬂtur. Kesret vahdete ve vahdet kesrete mâni olmaz, cemü’l-cem makâm›d›r.
Bu makâmda eﬂyan›n vücûdunu min haysü’l-bât›n ayn-› Hak olarak ﬂühûd eder.
‹ﬂte hakîki celvetî budur. Tarîk-› celvetîde sâlik merâtib-i erbaadan hangi mertebede oldu¤u rüya ile mâlum olur. Havât›r ile de malum olur. Belki havat›ra itibar da ziyâdedir. Havât›r dörttür. Biri ﬂeytanidir ki ﬂehvete dairdir. Bazen maarif suretinde da zuhûr eder. Bu hat›ra mertebe-i tabiatte olur.
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Birisi de nefsanidir ki ahlâk-› zemimeye dairdir. Mertebe-i nefsin hat›ras›d›r.
Mertebe-i nefsin hat›ras›d›r.
Birisi de melekidir ki taat ve ibadâta, hayrât ve hasenâta ve terk-i menhiyâta dairdir. Mertebe-i ruhdur ki
Birisi de rahmanidir ki maarife dairdir. Hat›ra suretinde olur ise mertebe-i ruhun hat›ras›d›r. Ve e¤er tecelli suretinde olur ise mertebe-i s›rr›nd›r. Ekseriya
hangi hat›ra hutûr eder ise ve kalbi (37) hangisi ile olur ise o hat›ran›n mertebesindedir. Ve e¤er baz› kere mertebesinden mâ adâ mertebede hat›ra hutûr eder
ise o mertebeye tenezzüle alâmettir. E¤er hat›ras› ednâ ise veyahut terakkiye
imarettir. E¤er hat›ras› alâ ise evvelki surette isti¤fâr ve ikinci surette ﬂükre mübâderet eder. Ve evvelki iki mertebede olarak zikri kelime-i tevhîddir.
Mertebe-i ruhda e¤er nefyden nefret gelir ise ism-i celâldir. E¤er nefret gelmez
ise yine tevhîddir. Mertebe-i s›rda ve her hal kelime-i tevhîdtir. Vadi-i hayrette
kelime-i tevhîd ile ism-i hû dur. Kelime-i tevhîd de mânâ üçtür. Birisi; “Lâ mâbûde illallâh”d›r. Birisi de; “Lâ maksude illallâh” d›r. Birisi; “Lâ mevcûde illallâh” d›r. Mertebe-i tabiatte ve mertebe-i nefste evvelki mânây› mülâhaza eder.
Ve e¤er bir nesneyi taleb hat›ras› meyl, muhabbet zuhûr eder ise; “lâ mahbûbe
illallâh” mânâs›n›n mülâhaza eder. Ta ki ol hat›ra zâil ola. Ve mertebe-i ruhda
ikinci mânây›, mertebe-i s›rda üçüncü mânây› mülâhaza eder. Mertebe-i nefiste
nefsini bade’l-›slâh mertebe-i ruha terakki eyledikte cemi esmâya birden izin verilmek caiz olur.
Lâkin aded-i muayyen ile telkin olunur. Ve gecelerde harf-i nida ile mülâzemet
olunur. Ve bu tarîkde yedi esmâ-i fenâiyeden baﬂka beﬂ esmâ-i bekâiye da vard›r. “Vehhâb, Fettâh, Vâhid, Ahad, Samed” tir. Bu tarîkde e¤er eyyâm-› mübâreke de itikâf olarak halvet vard›r. Lâkin riyâzet ile erbaîn yoktur. Belki ona bedel evkât akabinde k›rkar salavât-› ﬂerîfe getirilip hâssa-i erbaîni mütezamm›nd›r. Vallâhu’l-muvaff›k ve’l-mürﬂid.
D‹PNOTLAR
1

Millet Ktp., Ali Emîrî, ﬁer’iyye, nr. 1099
Bu risâle taraf›m›zdan yeni yaz›ya aktar›lm›ﬂt›r. bk. H. Mahmut Yücer, “Selimiye Tekkesi ﬁeyhi
Konyal› Ali Behçet Efendi ve Risâle-i Ubeydiye-i Nakﬂibendiyye Adl› Eseri”, II. Üsküdar Sempozyumu, 24-26 Nisan 2004, ss.74-100.
3 ‹.Kara-H. Mahmut Yücer, “Trabzonlu Yusuf ﬁevki Efendi ve Hüccetü’s-sâlikin Adl› Eseri”, Tasavvuf ‹lmi Akademik Dergi, y›l.5, sy.13, ss. 323-362.
4 Süleyman b. Halil, Behçetü’l-Ârifîn ve Ravzatü’s-sâlikîn, ‹Ü. Ktp, TY, nr.741; Muhammed Sâd›k
Erzincânî, Âdâbü’s-sâlikîn, Ât›f Ef. Ktp, nr.1402; Abdulfettah Hâlid en-Nakﬂibendî, Âdâbü’z-zâkirîn Necâtü’s-sâlikîn, D‹B Ktp, nr. 20836; Muhammed Said Hâdimî, el-Arâis (Terbiyetü’s-sâlikîn) 9
Eylül ‹lahiyat Fak. Ktp. Yazma, nr. 27569.
2
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5

Büyük Rûﬂen Efendi (ö.1209/1795) Safer 1132/Aral›k 1719’da Mudanya’da do¤muﬂtur. Dedesi
Mustafa Efendi, Atpazârî Osman Efendi’nin; babas› Abdurrahman Efendi (ö.1164/1751) ise ‹smail Hakk› Bursevî’nin halîfesidir. Rûﬂen Efendi dünyaya geldi¤inde ‹smail Hakk› Bursevî de Mudanya’da idi.Rûﬂen Efendi, seyr u sülûkünü ‹smail Hakk› Bursevî’nin halîfelerinden Çorlulu Ahmed Pertevî Efendi’den (ö.1182/1768) ikmâl etmiﬂtir. 1149/1736’da ‹stanbul’a gelmiﬂ ve uzun y›llar Sultan Ahmed Câmii’nde kürsî vâizli¤i görevinde bulunmuﬂtur. Bir ara babas›n›n ﬂeyhlik yapt›¤› Kap›a¤as› Zâviyesi’nin meﬂîhatini üstlenmiﬂtir. Ard›ndan, 1188/1774’te Hüdâyî Âsitânesi’ne
ondokuzuncu postniﬂin olarak tâyin edilmiﬂtir. 1198/1783-84’te ﬂeyhli¤i hatt-› hümâyûn ile kald›r›larak memleketi Mudanya’ya sürülmüﬂtür. Yerine el-Hâc Mehmed S›dd›k Efendi yirminci s›rada vekâleten tâyin edilmiﬂtir. Ancak k›sa bir süre sonra 1199/1784-85’te ad› geçen ﬂeyhin görevden al›nmas› üzerine yirmi birinci postniﬂin olarak tekrar meﬂîhate getirilmiﬂ ve vefât edinceye
kadar fas›las›z bu görevi sürdürmüﬂtür. Rûﬂen Efendi, 12 ﬁâbân 1209/4 Mart 1795’te125 vefât etmiﬂ ve Hüdâyî Âsitânesi’ne defnedilmiﬂtir.125 (Âkifzâde, age, s. 89; Vassâf, Sefîne, III, 23; H. Kâmil Y›lmaz, a.g.e., s. 266.)
6 Vassâf, a.g.e., III, 26; Süreyyâ, ayn› yer; Tabibzâde, ayn› yer.
7 Vassâf, Sefîne, III, 26.
8 Ayvansarâyî, age, II, 200; Vassâf, age, III, 22, Tabibzâde, age, s. 73; Bursal›, age, I, 201. Aslen
ﬁumnulu olan Fenâyî Mustafa Efendi (ö.1115/1703-04), Selâmî Ali Efendi’nin halîfelerindendir.
Tasavvufa intisab›ndan önce Yeniçerilerin yirminci bölü¤ünün odabaﬂ›s› oldu¤u için “Odabaﬂ›
ﬁeyhi” olarak meﬂhur olmuﬂtur. Beﬂiktaﬂ’ta Yahyâ Efendi Dergâh›’na yakîn bir yerde inﬂâ ettirdi¤i tekkesinde, hayât›n›n sonuna kadar irﬂad faaliyetlerinde bulunmuﬂtur. Mustafa Efendi, “ﬁîr-i
Hüdâ” terkibinin delâlet etti¤i 1115/1703-04’te vefât etmiﬂtir. (Bursal›, a.g.e., I, 140.)
Ey cemâlin pertevîn âlemde peydâ eyleyen,
Yine ol âyînede hüsnün temâﬂâ eyleyen.
Bir avuç topra¤a salm›ﬂ câm-› aﬂk›n cür’as›n,
Kimini âkil kimin mecnûn u ﬂeydâ eyleyen.
ﬁems-i vahdet zerresinden âb-› kilde var eser,
Çeﬂm ü akli pes odur dânâ vü bînâ eyleyen.
diyen Fenâyî Mustafa Efendi ﬂâir bir zatt›r. Fenâyî Mustafa Efendi, “Keﬂf olur âna bütün mâhiyeti
kevn ü mekân / S›rr-› tevhîd olsa bir âyine-i dilde âyân” beytinde, kâinât›n mâhiyetini keﬂfetmenin, ancak tevhid s›rr›n›n gönül aynas›na yerleﬂtirilmesi ile mümkün olabilece¤ini ifâde etmiﬂtir.
Bursal›, a.g.e., I, 140. R. Muslu, Tasavvuf (XVIII.yy), 2003 ‹stanbul, ss, 355-356.
9 Ayvansarâyî, ayn› yer; Vassâf, ayn› yer; Süreyyâ, a.g.e., IV, 649; Bursal›, ayn› yer; H. Kâmil Y›lmaz, age, s. 265.
10 Tabibzâde, ayn› yer; Bursal›, ayn› yer.
11 Ayvansarâyî, ayn› yer; Vassâf, a.g.e., III, 23; Bursal›, ayn› yer; H. Kâmil Y›lmaz, ayn› yer.
12 Bursal›, a.g.e., I, 202.
13 Ayn› yer.
14 SÜL. Ktp, H. Mahmud, nr. 2715 (20-21 vr.).
15 Abdulganî Nablusî’nin Hüdâyî Hazretlerinin Tecelliyât›’na yapt›¤› “Lemeâtü’l-berk›’n-Necdî
ﬂerhu tecelliyât› Mahmud Efendi” isimli eserinin mukaddimesine yapt›¤› ilâvelerdir. bk. Bursal›,
ayn› yer.
16 Mecâlis tarz›nda yüksek ö¤ütlerden bahseder. Tuhfetü’l-vaaz olarak da an›lan eser için bk. Hac› Selim A¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 336, 623.
17 ‹mâm-› A’zam’›n menk›beleri, ictihad ve istinbatlar› ile belli baﬂl› f›khî meselelerden bahseder.
bk. Hac› Selim A¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 392.
18 Hac› Selim A¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 392.
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19

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin “Ezelden aﬂkla biz yâne geldik / Hakîkat ﬂem’ine pervâne geldik”
matla’l› ilâhisinin ﬂerhidir. bk. Hac› Selim A¤a, Hüdâyî, nr. 392.
20 Arapça olarak kaleme al›nm›ﬂt›r. Hadis ilmiyle ilgili “Mesâbih” adl› eserin ﬂerhidir. bk. Bursal›, ayn› yer.
21 Yusuf süresinin tefsiridir. Arapça ve matbudur. Baz› nüshalar› için bk. SÜL. Ktp, H. Hayri-Abdullah Efendi nr. 216; Murad Buhârî, nr. 44; At›f Efendi Ktp, At›f Efendi Eki, nr. 1329; Bursal›, ayn› yer.
Ayr›ca bk. M. Abay, “Osmanl› Döneminde Yaz›lan Tefsir ile ‹lgili Eserler Bibliyografyas›”, s. 260.
22 Rasûl-i Ekrem Efendimizin hayât›ndan ve salavât-› ﬂerifenin faziletlerinden bahseden beﬂ bab
üzerine tertip edilmiﬂ Arapça, matbu bir eserdir. Sahaflar ﬁeyhi Ahmed Efendi taraf›ndan tercüme edilmiﬂtir. bk. SÜL. Ktp, Esad Efendi, nr. 285 (1-59 vr.).
23 Celvetî tarîkat›n›n ortaya ç›k›ﬂ›n›, seyr u sülûk usûlünü ve âdâb›n› aç›klayan Türkçe bir risâle
olup 1329/1913 senesinde Muhammed Gülﬂen Efendi taraf›ndan bast›r›lm›ﬂt›r. Yazma nüshalar›
için bk. SÜL. Ktp, H. Mahmud, nr. 2715, vr. 1-20, Nesih; Hac› Selim A¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 375;
Millet Ktp, Ali Emîrî ﬁer’iyye, nr. 992.
24 M. ﬁehâbettin, Tuhfetü’s-sâlikîn, ss. 28-37.
25 Afvî, s. 15. Hz. Üftâde kendi fukaras›na 11 terekli tâc-› ﬂerîf ve evlâd-› kirâm›na 18 terekli, kendileri mübarek baﬂlar›na 24 terekli tac, pîrimiz ﬁeyh Mahmud Hüdâyî hazretlerine 13 terekli tac›
vad-› inâbet buyurmuﬂlar›d›r. ‹ki abd-i ﬂerîfleri pîrimiz ﬁeyh Mahmud Hüdâyî sandukas› üzerine
koyulup ziyaret edilen tâc-› ﬂerîf, rivâyet-i sahîhada kendi mübârek yed-i ﬂerîfleriyle sard›klar› tâc›
ﬂerîftir. Di¤er rivâyette ﬂeyhleri Hz. Üftâde’nin kendi eliyle sar›p pîr efendimize giydirdikleri tact›r. Abdurrahman Nesîb, Mecmua, Hac› Selima¤a Ktp, Hüdâyî vr. 52a.
26 Afvî, a.g.e., s. 22.
27 Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti.
28 Allâh’a giden yollar mahlûkât›n nefesleri adedincedir.
29 (Ey insanlar) sizden her biriniz için bir ﬂerîat ve yol tayin ettik. el-Mâide, 5/48.
30 Bât›n ilmi, Yüce Allâh’›n s›rlar›ndan bir s›r, Allâh’›n hükümlerinden bir hükümdür. Allâh onu
velî kullar›ndan diledi¤inin kalbine atar. Deylemî, Firdevs, III, 42. Suyûtî bu hadis için zay›f hükmünü vermiﬂtir. Suyûtî, Münâvî, Feyz,IV, 326.
31 “Tatmayan bilmez.” Kelâm-› kibârd›r.
32 Verdi¤ini engelleyecek, men etti¤ine de verecek hiç kimse yoktur.
33 Allâh’›n ma¤firetini (kazanmak için) gayret edin. el-Hadîd, 57/21.
34 Size verdi¤imiz güzel r›z›ktan yiyin ve haddi aﬂmay›n. Tâ-Hâ, 20/81.
35 Kiﬂi sevdi¤iyle beraberdir.
36 Fitne, bir insan› öldürmekten daha beterdir. (Çünkü fitne ile birçok insan›n öldürülme ihtimali vard›r.) el-Bakara, 2/191.
37 “Zulüm etme bizi do¤ru yola ulaﬂt›r.” Sâd, 38/22.
38 Ben kulumun zann› üzereyim. Buhârî, Tevhid, 15, 43.
39 Benim veli kuluma düﬂmanl›k eden bana harp ilân etmiﬂtir.
40 Allâh yolunda hakk›yla cihâd edin. Sizi O seçti. Dinde size güçlük vermedi. el-Hac, 22/78.
41 U¤rumuzda cihâd edenleri, elbette biz onlar› yollar›m›za (hidâyet yollar›na) ulaﬂt›r›r›z. el-Ankebut 29/69.
42 Onlar dört ayakl› hayvanlar gibidir. Hatta daha da sap›kt›rlar. Onlar gafil olanlar›n da tâ kendileridirler. el-A’râf 7/179.
43 Güneﬂe karﬂ› hiçbir siper yapmad›¤›m›z bir yol. el-Kehf 18/90.
44 “Ölmeden önce ölünüz.” Hadis de¤ildir, “Dünyada bir garip, yabanc› veya yoldan geçen bir yolcu gibi
ol. Kendini kabir ehlinden say. (Buhârî, Rikâk, 3.)” hadîsinin mânâ olarak rivâyeti olan kelâm-› kibârd›r.
45 “Nefsin senin bine¤indir. Ona r›fk ile muamele eyle.”
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ﬁeyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve
Eserlerindeki Baz› ‹lâhileri
D R . H . M A H M U T

Y Ü C E R

Araﬂt›rmac› - Yazar

Giriﬂ
Celvetîlik Türk tasavvuf mûs›kîsinde önemli bir yer tutar. Bu önem, tarîkat kurucusu olan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin mûs›kîci olmas›ndan kaynaklan›r. Çârgâh makam›ndaki tevﬂihi “Kudûmün rahmet-i zevk u safâd›r yâ Rasûlallâh” dinî mûs›kînin ﬂâheserlerindendir. Bu tarîkatta mûs›kîcilerin ço¤u baﬂta Üsküdar’daki âsitâne olmak üzere di¤er Celvetî tekkelerinde zâkirbaﬂ›l›k görevlerinde bulunmuﬂlard›r. Bunlar aras›nda ayn› zamanda birer besteci olan Hâf›z Kumral ile ﬁaban Dede baﬂta gelir. Celvetîli¤in Hakkîlik kolu kurucusu ‹smail Hak›
Bursevî (ö.1724) ile Kalburcuzâde Zâkir Hac› Mahmud Efendi’nin besteledikleri ilâhiler eski mecmualarda kaydedilmiﬂtir.
Hüdâyî hankâh›n›n 18. ve 20. postniﬂîni ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi
(ö.1209/1794)’nin çeﬂitli eserler içerisinde ilâhî ve kasîdelerine rastlanmaktad›r.
Mehmed Rûﬂen Efendi’nin Nesîb Efendi Dîvân’› içerisinde yer alan bir ilâhisi
ﬂöyledir:
‹lâhî
Ey güzel bana kasd›n var
Bu cân›m için bana kasd›n var
Geçtim bu candan hem dahi tenden
Bildim ki benden bana kasd›n var
Sana ben n’ettim kül olup bittim
Cân›m› bildi bana kasd›n var
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A. Nesib Efendi mecmuas›

Mecmuan›n cildi

Nice bir mihnet nice bir firkat
Öldürdü hasret bana kasd›n var
Efgân›m için mi hicrân için mi?
Bir cân için mi bana kasd›n var
Misli yok ﬂâha, sevdi¤im cânâ
Bildim dilârâ bana kasd›n vâr1
Biraz sonra tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m›z mecmuâ içerisinde ve farkl› divanlarda da
dergâh›n 21. ﬂeyhi Mehmed ﬁehâbettin Efendi (ö.1234/1819)’ye ait ilâhî ve kasîdeler bulunmaktad›r.
Meselâ ﬁeyh ﬁehâbettin Efendi’nin:
Ey gönül! Ümîdi kat’ et gayriden, Allah’a bak,
Yum gözün ebvâb-› halktan dön, ulu dergâha bak.
Dergehinde ser-fürû etmiﬂ kamu halk-› cihân
Halk-› âlemden ganî in’âm edici ﬂâha bak
Ey gönül! Âgâh isen bakma nücûm u eflâke
Dâim u bâkî cihân-ârâ olan bir mâha bak
Gel ﬁihâb âzâd ol, kayd etme dünya rütbesine
Var çal›ﬂ, Allah kat›nda mûteber bir câha bak.2
Di¤er bir ilâhisi’nde:
‹lâhî der dilim, dermâne geldim,
Kap›nda sâlim ihsâne geldim
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Günâh›m çoktur gufrân› senden
‹lâhî afv ile gufrâna geldim
Beni hâk-i mezelletten halâs et
Senin gibi ulu sultâna geldim
Rasûlün için bana rahm eyle yâ Rab!
Dönülmez rahmet-i rahmâna geldim
ﬁihâbâ! Her derd-mende k›l keremle
Umar›m fazl›n›, mennâne geldim.
Pîr makam› olan Hüdâyî Âsitânesi ﬂeyhlerinin hepsinin mûs›kiye âﬂina kimseler oldu¤una kesin gözüyle bak›labilir.

ﬁeyh Abdurrahman Nesîb Efendi:
Hayat›:
Abdurrahman Nesib Efendi, “Küçük Hakk›” diye ünlenen Mehmed ﬁehâbeddin
Efendi (ö. 1234/1818)3’nin o¤ludur. Hangi tarihte do¤du¤u tam olarak bilinmemektedir. Üsküdar Hüdâyî âsitânesinde babas›n›n nezâretinde yetiﬂmiﬂtir.
Seyr u sülûkünü babas›ndan tamamlad›ktan sonra Ayasofya civar›ndaki Erdebil
Tekkesi ﬂeyhli¤ine atanm›ﬂ, vefat›yla da babas›n›n makam›na (1234/1818-9) geçmiﬂtir. 1243/1827 y›l›nda Ordu Vaizli¤i de yapan Nesîb Efendi, ﬂâirli¤inin yan›nda mûsikîye olan âﬂinal›¤›yla tan›nm›ﬂt›r4. Günümüze bir ilâhî ile din d›ﬂ›
sahada bir peﬂrevi ulaﬂabilmiﬂtir5. “Seyyid” mahlas›yla yazd›¤› ﬂiirlerini Dîvân
ile Güfte Mecmuas›’nda toplam›ﬂt›r6.
Ayr›ca Celvetîye Tarîkat›’na ait bir Risâlesi’nin de oldu¤u söylenmektedir7.
1258/1842’de vefat eden Nesîb Efendi’den sonra yerine o¤lu Mehmed Rûﬂen
Tevfikî Efendi geçmiﬂtir.8

1-Mecmuâ
Bu çal›ﬂmaya, Hüdâyî Âsitânesi’nin 22. postniﬂîni ﬁeyh Abdurrahman Nesîb
Efendi (ö.1258/1842)’nin kaleme ald›¤› Mecmua’s›n› tan›tmak amac›yla baﬂlam›ﬂt›k. Ancak daha sonra gördük ki Nesib Efendi’nin ﬂiir ve mûs›kîdeki esas gücünü gösteren eser bu mecmua de¤il, bir baﬂka numarada kay›tl› olan Dîvân›’d›r.
Hac› Selima¤a Ktp, Hüdâyî Bölümü, nr. 1806’da bulunan mecmuâ müellif hatt›
olup 97 varaktan oluﬂmakta, k›rkanbar niteli¤i arz etmektedir. Eser içerisinde
Abdurrahman Nesîb Efendi, baz› Arapça, Farsça kasidelere, Arapça hutbe örneklerine, ‹brahim Hakk› Erzurumî, ‹smail Hakk› Bursevî, Niyazi M›srî, Çelebizâde Abdulaziz Efendi gibi tasavvuf büyüklerinin güftelerine yer vermiﬂtir. Yine mecmua içerisinde çeﬂitli zamanlarda yap›lacak dua ﬂekillerine ve dua türlerine örnekler verilmiﬂtir.
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Hac› Selima¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 1806.
Vr.-1a-3a; Arapça Risâle-i Besmele-i ﬁerîf: On iki fenni mündemiç oldu¤u beyan edilmektedir.
Vr.3b-Risâle-i ‹mkâniyye li’s-Seyyid ﬁerîf (k.s.) Arapça.
Vr.9b-10b. Hâzâ Kasîde-i fi’l-Esmâi’l Müenneseti li ‹bn Hâcib9
Vr.10-13: Arapça kasîdelerden bahseden bir bölüm
Vr.20b- Arapça Hutbe
Vr.30b-‹nsan›n Hakîkati
Vr.34- Ebu Haseni’ﬂ-ﬁâzilî’ye ait bir dua.
Vr. 35a- et-Turuk ve’l-mezâhibü’l-bât›la: ‹bâhiyye, Evliyâiyye, Yezîdiyye, Mürcie, Hakemiyye vs.
Vr.43a-Nûrâniyye, Kibriyye-i Ahmer ﬂeyhu’l-Ekber
Vr.46a. Yunus kuﬂlar dilinde söyler kendi hâlinde
Yanar Allah aﬂk›ndan iﬂ bu cihan içinde
Tavﬂanc›ld›r uçar›m kanâdiller saçar›m
Senden sana kaçar›m fânî cihân içinde
Vr.46b. Ey cihân-ârâ yolunda biz bu câna bakm›ﬂ›z
Hem dahi aﬂk›nla solmuﬂ gül gibi savurulmuﬂuz
Yand› âhir âteﬂ-i aﬂka bu can›m gönlümüz
Hayli dem pervâne âsâne-i aﬂka banm›ﬂ›z
Yâ ilâhî bir himmetle bir nigâh et âﬂ›ka
Firkatinle a¤lamakta sanki Yakub olmuﬂuz
Hicru aﬂk›n ile yand›k âﬂ›k-› bîçâreler
Nice demdir böyle hicrân›nla cana kalm›ﬂ›z
Pâdiﬂâh›m esîrin bîçâreye eyle meded
Cümle âﬂ›klarla zirâ can baﬂa koymuﬂuz.
Ey ﬂerâyi-i ilminin kâni Muhammed Mustafa
Ve’y hakây›k bahrinin dellâl› Muhammed Mustafa
Vr.47a. ‹brahim Hakk›’n›n Maarifetnâmesi’nden al›nan bir sayfa metin âlem-i
ahadiyetten itibaren varl›klar›n oluﬂumu anlat›lmaktad›r.
Vr.47b-”Cemâlin lem’a-i subh-› felektir Yâ Rasûlallâh ile baﬂlayan bir kasîde.
48a. Aﬂka iki cihanda ﬂah olan gelsin beri
Râh-› Hakk’a bende-i dergâh olan gelsin beri
Devlet-i dünyâ ile ma¤rûr olanlar gelmesin
Ârif-i fânî fenâfillâh olanlar gelsin beri
Sünbül-i nice vird k›ld› s›rât-› müstakîm
Dest-gîri daimâ Allah olan gelsin beri
48b.Hüdâyî dergâh› ﬂeyhleri ve ‹stanbul’daki tarîkat pirlerinin vefat tarihleri s›ralanmaktad›r.
49ab. Azîz Mahmud Hüdâyî halîfelerinin isim ve künyelerini veriyor.
50a. ‹smail Hakk› Bursavî’nin ﬂeyhi Osman Fazl› ‹lâhî (v.1102) vefat›n› anlatan
bir pasaj.
50b. ‹smâil Hakk› Bursevî’nin Hüzzam bir ﬂark›s›
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Hüzzam
Her nefeste bin belâdan âh âh
Türlü türlü ibtilâdan âh âh
Mihribân olmak ne mümkün hasm-› cân
Cin u ins pür-cefâdan âh âh
Ahdine gadr eylemekten kârî hep
Rüzgâr-› bî-vefâdan âh âh
ﬁems râhat eyledi âhir gurûb
Zulmet-i mihnet fezâdan âh âh
Hakk’a âﬂ›k oldun ise canla
Eyle gel vird-i Hüdâ’dan âh âh
Zabt-› âh etmek ne mümkün Hakk›yâ
Geçmek olmaz ol hevâdan âh âh.
Vr.50b.
Beyâtî
Aﬂk âteﬂine ben yâna geldim, yanmay›p bunda ben yâ ne geldim.
ﬁem’i hüsnünü göreli âhir, yoktur karar›m pervâne geldim.
Hüsn-i leylâ için Mecnûn olmuﬂum, aﬂk›nla cânâ dîvâne geldim.
Dilde sevgin var, derd-i hicrin var, baﬂta aﬂk›n var, mestâne geldim.
Hakk›yâ! Yûsuf-› aﬂk› bulmaya, avâlimi dûr edip Ken’âne geldim.
Bûselik
Ben Celvetîyim celvetî, gönlümdedir devran bana,
Cism-i felek, cân›m kamer, âlem bütün seyrân bana,
Pervâne veﬂ dönsün dönen baks›n bu ﬂem’a cân u ten.
51a. Rûh-› insânî hakk›nda bir buçuk sayfal›k bir metin var.
52a. Hz. Üftâde kendi fukaras›na 11 terekli tâc-› ﬂerîf ve evlâd-› kirâm›na 18 terekli, kendileri mübarek baﬂlar›na 24 terekli tac, pîrimiz ﬁeyh Mahmud Hüdâyî hazretlerine 13 terekli tac-› vad-› inâbet buyurmuﬂlar›dr. ‹ki abd-i ﬂerîfleri pîrimiz ﬁeyh
Mahmud Hüdâyî sandukas› üzerine koyulup ziyaret edilen tâc-› ﬂerîf, rivâyet-i sahîhada kendi mübârek yed-i ﬂerîfleriyle sand›klar› tâc-› ﬂerîftir. Di¤er rivâyette
ﬂeyhleri Hz. Üftâde’nin kendi eliyle sar›p pîr efendimize giydirdikleri tact›r.
vr.53a.Hz. Fat›ma’dan mervîdir ki Hz. Peygamber: Bir mü’min ile bir mü’mine
vitir namaz›ndan sonra secde edip beﬂ kere “Subbûhun Kudddûsün rabbünâ
rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh” dese sonrada secdeden baﬂ›n› kald›r›p Âyete’l-Kürsî
okusa yine tekrar secdeye var›p “Subbûhun Kuddûsün..........” tesbîhini tekrar
etse ruhumu elinde tutan Allah hakk› için o kiﬂinin günah› afvola. Henüz secdeden kalkmadan hasenat yaz›la, altm›ﬂ sevap verile ve her ne hacet dilerse reddolmay›p e¤er tahiyyat dahi okuyup sonra selam verirse vitr vacipten sehv vaki
olmuﬂsa kâfî ola.
vr.54ab-56b. Osmanl› Sultanlar›n›n do¤um tarihleri tahta ç›k›ﬂ, iniﬂ ve ölüm tarihleriyle ilgili bir cetvel verilir.
vr.56b.
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Vakt- i seherde aç›l›r perde, düﬂtü¤üm yerde derman sendedir.
Düﬂmüﬂüm kald›r minnetim oldur, a¤lar›m güldür, derman›m sendedir.
Benim bîçâre, kald›m âvâre, yürek püryâne, derman sendedir.
Nefsim zâlimi, güzele hâlimi, sundum elimi, derman sendedir.
Derviﬂ himmete çare, vuslatt››r f›rkate derman sendedir.
vr.57-58. Üsküdar’daki 47 adet dergâh›n ismi say›lmaktad›r.
vr.61a. Tarîkat’›n baﬂ›, hubbullâh, ortas›; z›llullâh, sonu; rahmetullah oldu¤unu anlatan bir bölüm.
Tasavvuf safâdan gelir. Uzakl›¤› ve safây› terk etmek, s›dka ve vefâya yap›ﬂmakt›r. Bunun da ilki ilim, ortas› hilm, sonu muhabbettir. Esas› mal biriktirmeyi terk
etmektir. Rüknü, Azîz-ü Gaffâr olana tevekküldür.
Kemâli, nefisten kaçmakt›r. Zîneti, ﬂeyhinin sevgisi ve emri hâriç insanlardan
iktibâs›n olmamas›d›r.
Nûreddin Cerrâhî’nin “Dil beytini pâk eden mevlâ zikridir, zikri” m›sra›yla baﬂlayan beyti ve birkaç beyit daha var.
61b. Yâ Rasûlallâh! Sensin s›rr-› Kur’ân-› Kerîm
Mushaf zât›ndad›r âyât-› rahmân-› rahîm
Kaﬂlar›nd›r kâb-› kavseyn celâl-› kibriyâ
Oldu sâlik s›rr-› ev ednâya bir resm-i azîm.
Allah Allah der gören zehâr›n› ta’zimden.
Yok teﬂâbüh bunda muhkemdir bu güftâr-› kavîm
Sîne ki levh eyledi tâ akl-› evvelden Hüdâ
Yazd› ol levh-i kalemden ilmin a’lâm-› alîm
Hangi ârif mazhar-› Hak oldu¤un bildi senin
Râh-› Hak bulup dedi hâzâ s›râtun müstakîm
ﬁerh-i vasf›nda yeten hûn çeker eﬂk-i çeﬂm
ﬁeyh Hakk› istemez bu hizmetinde zer u sîm
vr.62a.
Maksad-› âﬂ›klar›n menzili cânân olur,
‹smini yâd ile nâle ü hayrân olur.
Kimde ki aﬂk›n buluna, azm ede Hak yoluna
S›rr› onun bilene, aﬂk yoluna pinhân olur
Aﬂk ile kim âh ede kalbini âgâh ede.
Azmini dergâh ede, ol ulu sultân olur.
Nakﬂ-i âﬂ›k sana aﬂk haberin veren
Menk›be-i evliyâya ﬂek gülistan olur.
vr.62b.
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Allahümme rabbenâ takabbel minnâ salâtenâ ve s›yâmenâ ve k›yâmenâ ve k›râetenâ ve sucûdenâ....
‹ki dua bulunmaktad›r.
Allahümme yâ Rabbi ente’l-ebediyyi’l-kadîm ve hâzâ sümetün es’elüke fîhâ ismete mine’ﬂ-ﬁeytânirracîm.
vr.63a.
‹stihâre namaz› Arapça olarak tan›t›lmaktad›r.
Erefo¤lu Rûmî’nin bir güftesi bulunmaktad›r.
Gece gündüz hayâlimde fikrimde
Tâ ezelden bi-ismi’d-dâim ve âlihî benim
Hakk›n ismi aray›m da dilimde
Tevhîdimde Allah hem ve âlihî benim
Geçit olmay›nca umman bulamam
Bana kimdir diyene, kimdir diyemem
Gel s›rr›n› âyân edelim
S›rr›m sakl› s›rrullah hem ve âlihî benim
‹smim Eﬂrefo¤lu Rûmî gedây›m
Dil-veﬂ kâmil gerek halk› mülâyim.
vr.63b. Tire Çelebizâde Abdulaziz Efendi’nin bir kasîdesi var.
vr.64b.
Yâ ilâh yâ ﬁâh-› kerîm, menba-› lütf-› vücûd ve halk-› azîm
Tâ k›yâmet çilâne ﬂah olsun, millet-i Ahmed’e penâh olsun
Bir günün bin edip Hüdâ-y› Kerîm, ber-mezîd ola fazl-› Rabb-i Rahîm.
Hazret-i Hâkk edip atâ-y› cezîl vere ﬂehinrâk-› ömr-i tavîl.
vr.65a.
Yine bir sevdaya düﬂtüm aﬂk›n elinden
Yine umman olup taﬂt›m aﬂk›n elinden
Seherlerde a¤layay›m, ci¤erim da¤layay›m, sular gibi ça¤layay›m
Arzumu ummana sald›m, e¤ri gavvâs olup dald›m, birlikte hayrette kald›m
Âteﬂ-i aﬂkla yand›m, iki cihandan usand›m, güyâ mecnûna döndüm
Derviﬂ himmet bîçâreden, heman.....evâneden
Hem yoldaki sikke-bândan, aﬂk›n elinden ﬂevkin elinden.
66ab.
ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi’nin biyografisi mevcut.
vr.67a.
‹stanbul’da medfun olan Sahâbe-i güzîn hazerât›n›n isimleri listelenmiﬂtir.
vr.67b.
Hutbe-i ﬂerîf (Dört adet) Arapça olan her hutbe, bir veya iki paragraftan oluﬂmaktad›r.
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Elhamdü lillahi melikü’l-afüvvi’l-gafûr, ve’l-al-âlimü’l-halîm, es-sabûri’ﬂ-ﬂekûr,
Ya’lemü hâinetü’l-a’yün vemâ tuhfi’s-sudûr. Fe sübhânellahi mine’l-hayyi ve base men fi’l-kubûr
Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ed-dâî ilelllahi ve ilâ cennât
ve’l-hurûr ve’l-kusûr ve alâ âlihî ve ashâbihî ve hulefâihi’r-râﬂidîn Ebâ Bekrin ve
Ömere ve Osmâne ve Aliyye’l-Murtazâ ve men tebiahüm ilâ yevmin nuﬂûr.
Ey mü’minler zandan ve kötü sözden sak›n›n. Hevâ, bid’at, f›sk ve fücurdan kaç›n›n. Nefislerinizi kibirden, gururdan temizleyiniz. Âyette: “Dünya hayat› sizi
aldatmas›n” buyurulmaktad›r. Allah bizi ve sizi nûrun hakîkatine vâs›llardan
k›ls›n. Bizi ve sizi huzur ve kerâmet yurdunda yüksek tecellilerle ﬂereflendirsin.
Bir baﬂka hutbenin va’z k›sm›nda Arapça olarak: “Ey ‹mân edenler Allah yolunda s›dk ve sebatla mücâhede edin. Mertebe ve dereceleri tekmile gayret edin, niyetlerinizi tashîh ediniz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Allah bizleri ve sizleri bid’atten, cehâletten korusun, visâl nimeti ve yüksek tecellilerle ﬂereflendirsin” tavsiyelerinde bulunulmaktad›r.
Vr.70b. Dua
Padiﬂahtan kürk ilbâs olundukta Okunan Dua
Sermâye-i emn u emân, pîrâ-y› zemîn u zamân, ﬂevketli, mehâbetli pâdiﬂâh-› cihân efendimize cânib-i kibriyâdan yed-i gerekli ilbâs eyledi¤in hil’at-› saltanat› seniyyenin hüsn-i zînetini an fe an müzdâd eyle yâ rabbi. Vücûd-› kerîmânelerin dâimâ libâs-› hayât ile melbûs eyle yâ rabbi. Sâye-i rahmânelerinden fukarâ ve zuafây› her an mesrûr eyle yâ rabbi.
Fasîh Ahmed Dede’nin ‹lâhileri, ‹smail Hakk› Bursevî’nin Eserlerinin listesi, Cin
taifesinin ﬂerlerinin def’i için okunacak bir dua, Hz. Fat›ma’n›n nikâh› esnas›nda Hz. Peygamber’in okudu¤u bir hutbe10
‹mam›n namazdan sonra mihrabte okuyaca¤› bir dua örne¤i, Düﬂmanl›k ve ﬂerleri def için okunacak bir dua, Iskât-› salât ve mîras taksimi ile ilgili baz› hesaplama örnekleri ile bu mecmua sona ermektedir.11
Mecmua bu haliyle bir din görevlisinin el kitab›, bir ﬂeyh efendinin sevdi¤i güfteleri kayd etti¤i not defteri veya kendi gönlüne tulû eden baz› m›sralar› kayd etti¤i ajanda olarak de¤erlendirilebilir.
Abdurrahman Nesîb Efendi’nin ﬂiir, ilâhî, kasîde, Naat, Münacât ve güfte yazar› olarak esas gücünü gösteren eseri ise onun dîvân›d›r.

2-Dîvân
Toplam 100 varak tutar›ndaki eser, Selimiye Kütüphânesi Hüdâyî kitapl›¤› içerisinde 1268 numarada kay›tl›d›r. Müellif hatt›, mukavva ciltlidir. ‹lâhi ve kasîdeler bazen talik, bazen sülüs bir hat ile yaz›lm›ﬂt›r. Eserin ikinci vara¤›nda
ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi’nin ilâhileri bulunurken, 3a-6b varaklar› aras›nda
ﬁeyh ﬁehâbettin Efendi’nin ilâhîleri yer almaktad›r. Defterin bundan sonraki
k›sm›nda müellifin kendi naat, kasîde, ilâhî ve ﬂark›lar› yer almaktad›r.
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A. Nesib Efendi mecmuas›n›n iç sayfalar›

‹lâhîlerde ana tema, günahkâr olma korkusu, Allah’›n ba¤›ﬂlamamas› korkusu
dolay›s›yla ma¤firet talebi, peygamber sevgisi, peygamberden ﬂefaat talebi, zühdî bir hayat arzusu, bazen aﬂk›n ateﬂinden elem ve kederden sevgiliye serzeniﬂ
olarak s›ralanabilir.
ﬁiirin güzel olmas› kayg›s›ndan çok afv ve ma¤firet talebi esnas›nda tekrara düﬂüldü¤ü de görülür. Ancak içten ve coﬂkun yakar›ﬂlar okuyucuyu ﬂiirlerin içerisine çeker, b›kk›nl›k veya usanç duygusu vermez.
Abdurrahman Nesîb Efendi’nin Dîvân›’nda yer alan baz› ‹lâhileri:

‹lâhî
Bi-hamdillâh kudûmünle müﬂerreftir
ﬁerefyâb›z bugün elhamdülillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh
Kime gönderirsen sâye-i lütfundur bize câh
ﬁerefyâb›z bugün, elhamdü lillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh
ﬁihâbhâ! Murâd›nla dilin mesrûr ede Hâk
Behrân sâri¤ ve dâr olsun vücûd u cûdun ancak
Senin zât›na elyakt›r, cihân›n ﬂâh› olmak
ﬁerefyâb›z bugün, elhamdü lillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh
‹lâhî, eyledin lütfunla bîçâreyi ﬂâd
Gönül mahzûn iken oldu handân ﬂâd u âbâd
319

.

Nice ﬂükr eylesin Seyyid ki zira oldu dilﬂâd,
ﬁerefyâb›z bu gün elhamdü lillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh12

‹lâhî
Ey benim derdime dermân eyleyen
Bunca lütf bunca ihsân eyleyen,
Binde bu noksan›ma bakma benim
Bî-hisâb ise de cürmüm aﬂk›ma
‹steyeni aﬂk›yla hayrân eyleyen
Ben mukarr›r›m cürmüme isyân›ma
Bî add aff›yla gufrân eyleyen
Sen terahhum eyle Seyyid bendene
Hicr ile kalbini dîvân eyleyen13

Naat
Dü cihân›n fahri sensin yâ Muhammed Mustafa
Cümlenin hakk›nda rahmetin Muhammed Mustafâ
Hâk-i pâyinden niyâz eyler cemî-i kâinât
Cümle zerrât sana muhtaçt›r Muhammed Mustafâ
Sana muhtaçt›r ﬂefaat-i mücrime rûz-› cezâ
Sen inâyet k›l, ﬂefaat k›l Muhammed Mustafâ
N’ola eylersin terahhumla nazar âsîlere
Afv olur her bir günahkârâna Muhammed Mustafâ
Etmeden aslâ derî¤ hiçsin nigâh-› ﬂefkât
Halk olunmad› senin mislin Muhammed Mustafâ
‹lticâ eyler kap›nda rûz u ﬂeb müznîb olan
Derd u isyâna devâs›n Muhammed Mustafâ

Kasîde
Sevdi¤im her bir sözüm âh ile efgân eyledin
Çok cefâ ettin cihân› bana zindân eyledin
Sen bana bildirmeden aslâ bu dünyâ zevkini
Mübtelâ k›ld›n gam u aﬂk›nla hayrân eyledin
Vermedin yol vuslata bir kere olsun bana sen
Çeﬂmimi her rûz u ﬂeb hasretle giryân eyledin
Can›m almak ise kast›n, geçtin bu candan gönül
Dîdeden zirâ akan yaﬂ›m› sen kâim eyledin
320

.

Nice bir yans›n fenâ ba¤›nda dil nîrân eylesin
Elverir yakt›n bu sînemi nâr-› hicrân eyledin
Etmedin bir an terahhum Seyidî bî çâreye
Bu harâb-âbâd cihân› ona vîrân eyledin.15

‹lâhî
Hâk-i pâyine yüzün sürmek diler ﬂeydâ gönül
Sûz-› aﬂk›nda senin yanmak diler ﬂeydâ gönül
Nola eylersen visâlin bezmini ihsân ona
Dû cihân› neylesin vasl›n diler ﬂeydâ gönül
Hasret ve hicrân ile yanmaktad›r her rûz u ﬂeb
Âb-› vuslat zevkini ister, diler ﬂeydâ gönül
Nice demdir yanma derkâr› demâ-dem aﬂk›na
Çâre ister derdine dermân diler ﬂeydâ gönül
Tâb›n› yans›n Dilârâ nâr-› aﬂk›n ile dili
Gel terahhum eyle kim ﬂefkat diler ﬂeydâ gönül
Seyidin bîçâredir, âvâredir aﬂk›n ile
Vasl›n ihsân ile kim ân› diler ﬂeydâ gönül.16

Kasîde
Yâr elinden ne her olursa o da dermând›r bana
Sevdi¤im bir habbe olsun ver ki ihsand›r bana
Senden olsun da kefen bâ-hil’at olsun cân›ma
Hep gelen cânândan olsun, cümle ihsând›r bana
Vuslat›n ihsân›na dil nice dem müﬂtâkt›r
Ver bu maksûdu bana kim ayn-› ihsând›r bana
ﬁerbet-i vasl›n içir bu hasta dil-i Seyyid kula
‹stemem bir gayr-i ihsân vasl›n usand›r bana181

ﬁark›
Güzel veçhin durur iken dilârâ
Bu dîdem gayriye âyâ bakar m›?
Senin zât›n kabul etmez iken misli
Gönül senden ›ra¤a hiç akar m›?
Firâk ve hicr ile yanm›ﬂ gönülden
Senin sevgine cihân ârâ ç›kar m›?
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‹sm-i Celil

Belâ ve ibtilâ eline sivân›n
Bu ﬂeydâ gönlüme aﬂk s›¤ar m›?
Firâk›nla bu can her dem yanarken
Lisân›m gayriyi âbâ anar m›?
Bu Seyyid bendene lütf et efendim
Nice dem yand›, dil dahî yanar m›?17

Münâcaat
Efendim, Pâdiﬂah›m misli yok bir özge mevlâs›n
Dahî temsîle gelmezsin hem a’lâdan a’lâs›n
Sana eﬂyâ mezâhirdir buyurdun “semme veçhullah”
Her eﬂyâda zuhûra gelen yine ahfâdan ahfâs›n
Hüdâya ceras›n setr et ki gaffâru’l-hatâyâs›n
Atâ ile tecelli k›l cûd hâb-› atâyâs›n
Mekân›n yok ilâhî kim nedir zât›n senin Hakk’a
K›dem, her dem s›fât›nd›r ve her cümleden akdemsin
Senin çûn zât-› bîçûnun münîrin heder k›yas olmaz
Bu Seyyid her ne vasf etse yine vâlâ ve a’lâs›n18
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Naat
Senin sûm-u firâk›nla bu gün câna olan teﬂne
Olur ﬂâyeste abd-i visâlin yâ Rasûlallâh
Sivâya ra¤bet etmezler sana âﬂ›k olan uﬂﬂâk
Mümeyyeredir gülistân-› cemâlin yâ Rasûlallâh
“Le amrük” tâc›n› giydin risâlet taht› üstüne
Nebîler içre zâhirdirkemâlin yâ Rasûlallâh
Senin zât›n bu âlemde münevver s›rr›d›r ﬂâha
An›n için yere düﬂmez z›lâlin yâ Rasûlallâh
Serâ-ser nûr-u hüsnünle münevverdir bu âlemler
Gider mi çeﬂmi cân›mdan hayâlin yâ Rasûlallâh
Hezâr isyân ile Seyyid umar ﬂefkat ziyânîden
ﬁefaat etmede yoktur misâlin yâ Rasûlallâh19

‹lâhî
Yüzbin salât olsun sana ey rahmeten li’l-âlemîn
Sâd, sâd selâm olsun sana ey rammeten li’l-âlemîn
Sensin ﬂefaat mâdeni, sensin inâyet mahzeni
Sensin nebîler mefhari ey rahmeten li’l-âlemîn
Ey ismi Ahmed Mustafa hem muhabbet u pür vefâ
Senden umar bu dil atâ ey rahmeten li’l-âlemîn
Geldim kap›na sâilim, her ne verirsen kâilim
Aﬂk›n ile bî âk›lem ey rahmeten li’l-âlemîn
Benden senin bî-çâredir, derdin ile âvâredir
Hem ci¤eri püryâredir, ey rahmeten li’l-âlemîn
Lütfun umar umar cümle senin ey rahmeten li’l-âlemîn
Ey cümleye pest u penâh, âyine-i kâdir ilâh
Seyyid kulundur pâdiﬂah, ey rahmeten li’l-âlemîn.20

‹lâhî
Yâ Rasûlallâh senin aﬂk›n ile doldu gönül
Derd bî dermâne düﬂtü hicr ile soldu gönül
Gel firâk u hasretle yakma bu ﬂeydâ bendeyi
Sen terahhum eyle bahr-i firkate sald› gönül
Düﬂtü sevdâ-y› aﬂka, döndü mecnûna kulun
Kalmad› sabr u karâr›m bilmedim n’oldu gönül
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‹stemez dünyây› görmez ba¤ u bostân› gözüm
Neylesin fânî cihân› aﬂk›n ald› gönül
Bû-y› gülzâr-› muhabbetten muattar olal›
Dâimâ hayrân sergerdân olup kald› gönül
Rûzgâr-› hasretin urdukça ﬂâhâ Seyyidî
Garg olup deryâ-y› hicr u firkate dald› gönül21

‹lâhî
Tarîkatta her âdâb bilen gelsin bu meydâne
Dahi bin cân›m ile hizmet k›lan gelsin bu meydâne
Gönül bir kenz-i mahfîdir, nazargâh-› ilâhîdir
Bu kenz içre meânin bulan gelsin bu meydâne
Murâd›n ey mürîd! Hakk cemâlullâh› görmekse
Yak›p cismini sizin ile uçan gelsin bu meydâne
Cihân›n sevgisin zevkin gönülden eyleyip ihrâc
Güzel mevlâs›na âﬂ›k olan gelsin bu meydâne
Demâ-dem Seyyidâ ça¤›r›r kamu uﬂﬂâk mevlây›
Cenâb-› Kibriyâ aﬂk›n duyan gelsin bu meydâne22

Münacât
Abd-i âsiyem ilâhî bana sendendir meded
Görmezem bende ibâdet, bana sendendir meded
Bî meded kalmad›m hüdâyâs›n kerem k›l bendene
Âciz-i dermânde kalmad›m bana sendendir meded
Âteﬂ-i hüsrâne yand› bi dilim leyl u nehâr
Durma¤a dergâhta yüz yok bana sendendir meded
Hâk-i râh olmuﬂ, gedây›m etme mahrûm bendeni
Çeﬂm-i giryân›m efendim bana sendendir meded
On sekiz bin âlemi îcâd eden Kâdir-i Hüdâ
Sana istimdâda geldim bana sendendir meded
‹sterim afv u halâs›m Seyyidâ Allah’tan
ﬁöyle küstâh›m ki Yâ Rab bana sendendir meded.23

‹lâhî
Tâ beni mecnûn veﬂ derdin ile vâh edeyim
Nice fehâd gibi aﬂk›n ile âh edeyim
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Çünkü öldürdü gam u hicrin senin bu bendeni
Komad›n candan eser kim zâr u âh edeyim
Etmedin vuslat demiyle zerrece ihsân›n›
Gel b›rak hâlime bâri her seher âh edeyim
Tatl› can›mdan usand›rm›ﬂ iken hicrin beni
Ne bu hâlet kim dil ister yanay›m âh edeyim
Çünkü âﬂ›k›nd›r yolunda Seyidin ahkar kulun
Yânay›m an›nçün Ferhâd ile âh edeyim.24

ﬁark›
Nev bahâr-› eyyâm geldi sanma bülbül yâresiz
Gerçi maksûda eriﬂti bulmad› gül hâresiz
Gel efendim seyr-i gülzâr edelim gonca gülüm
Bu cihânda görmedim bir goncay› gülzârs›z
Bir çeker var m› senin hicrinle bir hûn olmam›ﬂ
Yanmam›ﬂ aﬂk›nla âyâ var m›d›r dil-i nârs›z
Çün bahâr eyyâm›d›r gâhi arâk iç gahî mey
Arâs›z zirâ bulunmaz sünbülsüz timars›z
Vaktin zevk u safâd›r Seyyidâ gülzâra ç›k
‹stemem ﬂol bezm-i kim bende anda mül ezhârs›z.25

‹lâhî
Ey cihân ârâ
Nâz›n dil rubâ
Oldum mübtelâ
Rahm eyle cânâ
Derde dert katt›m
Hasretle yand›m
Firkatte kald›m
Rahm eyle cânâ
K›ld›n avâre
Gönlü pür yâre
Sad hezâr pâre
Rahm eyle cânâ
Gonca-i zîbâ
Aﬂup vâlâ
Eyledin ﬂeydâ
Rahm eyle cânâ
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Mümtâz-› âlem
Vuslatta bir dem
Eyle gel mahrem
Rahm eyle cânâ
Hayli zamand›r
‹ﬂim figand›r
Zikrim emând›r
Rahm eyle cânâ
Dilber-i Ra’nâ
Mahbûb-› yektâ
Misli yok hâlâ
Rahm eyle cânâ
Fetânesin sen
Cânânesin sen
Bir dânesin sen
Rahm eyle cânâ
Her dem a¤latma
Ba¤r› da¤latma
Çeﬂm a¤latma
Rahm eyle cânâ
Çok elem çektim
Izd›rap çektim
ﬁeyh tarb çektim
Rahm eyle cânâ
Seyyid âﬂ›kt›r
Ba¤r› yan›kt›r
K›yma yaz›kt›r
Rahm eyle cânâ26

ﬁark›
Zevk u safâ gülde mi, gülﬂende mi bülbülde midir
Yoksa acep sende mi âlemde mi bâb›nda m›d›r
Mest u menem aﬂk›n ile âh edeyim vâh edeyim
Bilmiyorum gamda m›, dilde mi ya meyde midir
Derd u dilim, zâr u derûnum geceler örtmededir
Meskenimiz da¤›nda m›, gülhânde ya ba¤›nda m›d›r
Böyle mesel darb edelim, meclisimiz ba¤ edem
Dîde-i cân sazda m›, ya sûzda m›, dil sizde midir
Farz edelim aﬂk-› cinân sende de var bende de var
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Ya bu sitem dilde mi hep kâlde mi, hem kalpte midir
Bendenize çîn u çebîn eyleme¤e n’oldu sebep
Cürm u küsûr bizde mi, ya sizde mi âhirde midir27
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‹smâil Hakk› Bursevî’nin
Hüdâyî’ye Bak›ﬂ› Ve Hüdâyî’nin
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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‹smail Hakk› Bursevî’ye
Göre “Libâs” Kavram›
D O Ç . D R . R A M A Z A N

M U S L U

Sakarya Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

Giriﬂ
‹smâil Hakk› Bursevî (ö.1137/1725), Celvetîye tarikat›n›n kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (ö.1038/1628) dördüncü kuﬂak halifesi ve kendi ad›yla an›lan
Hakk›yye kolunun da kurucusudur. Celvetîye tarîkat›n›n en meﬂhur simâlar›ndan biri olan Bursevî, Rûhu’l-beyân adl› tefsiri baﬂta olmak üzere tasavvuf, tefsir, hadis, f›k›h ve kelâm gibi ‹slâmî ilimlere dair pek çok eser telif etmiﬂtir.1
Bursevî’nin tasavvufa dair eserlerinde ele ald›¤› mevzulardan biri de tarîkat ehlinin libâs› konusudur. Özellikle Celvetîye ve Halvetiye tarîkatlar›na mensup
derviﬂ, halîfe ve ﬂeyhlerin giydikleri k›yâfetler ve sembolik anlamlar› ile ilgili
bilgiler verir. Bizim “k›yâfet” yerine “libâs” kavram›n› tercih etmemizin nedeni,
onun bu kavram› hem hakîkî hem de mecâzî anlamda kullanarak daha geniﬂ bir
çerçevede ele alm›ﬂ ve de¤erlendirmiﬂ olmas›d›r.
Libâs, giymek anlam›na gelen “lübs” kökünden türetilmiﬂ Arapça bir isim olup,
“giyilecek ﬂey”, “giysi” ve “k›yâfet” anlamlar›na gelir. Lübs, bir tasavvuf ›st›lâh›
olarak, rûhânî hakîkatlerin unsurî sûretleri telebbüs etmesi (giymesi) ve eﬂyan›n
bir anda (ân-› lâ yetecezzâ) ademe gidip yine vücûda gelmesi ve varl›¤›n (mümkinât›n) her an ve zaman diliminde yeni bir libâs› giymesi demektir.2 Kavram,
Kur’ân-› Kerîm’de Hac ve Fât›r sûrelerinde3 yaln›zca hakîkî; Bakara,4 Nahl5 ve
Furkân6 sûrelerinde ise sadece mecâzî anlamda kullan›lm›ﬂt›r. A’râf sûresinde7ise hakîkî ve mecâzî anlamlar› birlikte kullan›lm›ﬂt›r. Bilindi¤i gibi hadis kitaplar›nda libâs konusu ile ilgili hadislerin topland›¤› müstakil bölümler8 vard›r. Tasavvuf kaynaklar›nda da bu konuya yer verilmiﬂ ve de¤iﬂik aç›lardan ele
al›nm›ﬂt›r. Bursevî’nin görüﬂlerini ele al›rken Hücvirî ve Sühreverdî gibi baz›
mutasavv›flar›n düﬂüncelerine de yer vermeye çal›ﬂaca¤›z.
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Tâç

H›rka

Libâs
Bursevî, yukar›da ifade edildi¤i gibi, libâs kavram›n› geniﬂ bir çerçevede ele alm›ﬂ ve hakîkî anlamlar›n›n yan› s›ra mecâzî (bât›nî) manalar›n› da incelemiﬂtir.
Onun libâsla ilgili ›srarla üzerinde durdu¤u zâhir-bât›n uyumu ve tarîkat ehlinin giyim-kuﬂamda dikkat etmesi gereken hususlara dair görüﬂlerini ﬂu ﬂekilde
özetleyebiliriz:
1. Zâhir-bât›n mutâbakat›: Bursevî’nin libâs konusunda dikkat çekti¤i konulardan biri, zâhir ve bât›n›n birbirine mutâb›k olmas› gerekti¤idir. O’na göre, laf›z
nas›l mânân›n kal›b› ise k›yâfet de hâlin kabu¤u gibidir. Her kabuk özüne göre
olur. Onun için ﬂerîat ve hakîkatin birbirine uygun olmas› gerekir. Mesela, “fenâ”,9 halk›n müﬂâhedesinden kesilmektir. Fenân›n hükmü, fenâ ile ilgili elbise
giymektir. Bu yüzden hakîkate ermiﬂ sûfîler, elbiselerine önem vermemiﬂler,
belki halk›n iltifât etmedi¤i h›rkalar ve renksiz giysilerle örtünmüﬂler10 ve bu ﬂekilde zâhirlerini bât›nlar›na uydurmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Çünkü onlar libâs kavram› ile d›ﬂ görünüﬂlerinin (zâhir) yan› s›ra iç âlemlerini (bât›n) de kötü s›fatlardan temizleyerek süslemeyi amaçlam›ﬂlard›r. Bu nedenle, zâhirî ve bât›nî ahkâm ile amel ederek bulunduklar› makam ve mertebeye uygun elbiseler giymiﬂler; “zâhir” ismini “bât›n” isminin aynas› yaparak sûreti manaya uydurmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.11 Ebû Nasr Serrâc (ö. 378/988), derviﬂlerin giyim kuﬂam konusundaki edebinin hâle ve vakte ba¤l› oldu¤unu ve bu nedenle ne bulurlarsa giydiklerini söylemiﬂtir. O ﬂöyle der: “Sâd›k derviﬂ, giydi¤inin güzel ve temiz olmas›na dikkat ederek hakk›n› verir. Çünkü giydi¤i her ﬂeyin üzerinde bir mehâbet ve
celâl s›fat› bulunur. Bu konuda kendisini zorlamaz ve herhangi bir talepte bulunmaz. Hatta eski giymek kendisine yeni giymekten daha hoﬂ gelir; devaml› yeni giymekten ve çok elbise sahibi olmaktan da s›k›l›r.”12
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Hücvirî de zâhir ve bât›n mutâbakat› ile ilgili biri müﬂâhede ve keﬂf, di¤eri mücâhede ve riyâzet sahibi iki derviﬂin giysilerini misal verir. Keﬂf sahibi, derviﬂlerin semâ esnas›nda parçalam›ﬂ olduklar› yamalardan; riyâzet sahibi ise günahlardan dolay› isti¤far halinde y›rt›lan elbise parçalar›ndan yap›lan h›rkalardan baﬂka bir elbiseyi ömür boyu giymemiﬂlerdir. Hücvirî, bu iki derviﬂin zâhirlerindeki ziynetin (h›rka), bât›nlar›ndaki sîrete (hâl) uygun düﬂtü¤üne dikkat çeker. 13
2. Yamal› elbise giymek: Sûfîler, giyim-kuﬂam konusunda genellikle orta yolu
tutmuﬂlard›r. Ancak onlardan baz›lar›, nefislerini terbiye etmek için yamal› elbise (murakkaa) giymiﬂlerdir. Onlar›n “yeﬂil ölüm” olarak adland›rd›klar› bu durum, bir çeﬂit mücâhededir. Çünkü “yeni elbise” giymeye al›ﬂm›ﬂ bir insan›n eski ve yamal› elbise giymesi nefse zor gelir. Hücvirî’ye (ö. 465/1072) göre murakka’a ve yamal› elbise giymek mutasavv›flar›n ﬂiâr›d›r. Hasan-› Basrî’nin anlatt›¤›na göre Selmân-› Fârisî, çok say›da yama bulunan bir çuha giymiﬂtir.14 Ayr›ca
o, Mâverâünnehir’de melâmet ehlinden bir ﬂeyhin yolda buldu¤u paçavralar›
toplay›p temizledikten sonra h›rka yapt›¤›n› haber verir.15 Benzer bir durumu,
Bursevî’nin ﬂeyhi Osman Fazl-› ‹lâhî (ö. 1102/1690) de yapm›ﬂt›r. Filibe’de görev yapt›¤› s›rada insanlar›n aﬂ›r› teveccühünden kurtulmak için ﬂehrin çöplü¤ünden eski bez parçalar›n› toplay›p temizledikten sonra kendisine tuhaf bir elbise dikmiﬂ ve insanlar› bu ﬂekilde kendisinden uzaklaﬂt›rmay› baﬂarm›ﬂt›r.16
Sûfîler, pahal› ve k›ymetli kumaﬂlardan yap›lan elbiseleri giymeyi de pek hoﬂ
karﬂ›lamam›ﬂlard›r. Nitekim, Ebû Nasr Serrâc, Ebû Hafs Haddâd’›n “Çok parlak
ve ﬂ›k giysili gördü¤ün derviﬂten hay›r umma!” dedi¤ini kaydeder.17 Ayr›ca tasavvuf kaynaklar›nda Yahyâ b. Muâz’›n, baﬂlang›çta yünlü ve eski elbiseler giyerken, ömrünün sonlar›na do¤ru yumuﬂak ve k›ymetli libâslar giymeye baﬂlad›¤› ve bu durumu iﬂiten Bâyezid’in, “Miskin Yahyâ, k›ymetsiz âdi ﬂeylere dayanamad›; saf ve de¤erli olanlara nas›l tahammül edecek?” ﬂeklinde tepki verdi¤i
kaydedilir.18
3. Avâma benzememek: Bursevî, tarîkat ehlinin giyim-kuﬂamda avâma benzemekten sak›nmas› gerekti¤ini söyler.19 Çünkü, avâm›n elbisesi sûret libâs›d›r ve
hakîkate dayanmaz. Gerçi havâss›n elbisesi de sûret libâs›d›r, ama hakîkate dayan›r; çünkü iﬂâretler üzerine binâ edilmiﬂtir.20
4. Mânevî (bât›nî) libâs›n zâhirî libâstan üstün olmas›: Bursevî, “Takvâ elbisesi, iﬂte bu daha hay›rl›d›r”21 âyetinin yorumunda, mânevî bir libâs olan takvâ
libâs› ile zâhirî libâs› karﬂ›laﬂt›r›r ve takvâ libâs›n›n mâsivâdan korudu¤u için
di¤er zâhirî libâslardan daha hay›rl› ve daha üstün oldu¤unu belirtir. Zirâ takvâ
libâs›nda, hakîkatte mâsivây› uzaklaﬂt›rma gibi bir tecerrüd durumu söz konusu olsa da, yerine ikâme edilecek olanlar dikkate al›nd›¤›nda kâmil bir ziynet oldu¤u görülür. Baﬂka bir bak›ﬂ aç›s›na göre tecerrüd fenâ, telebbüs ise bekâd›r.22
Telebbüs Celvetîye’nin; tecerrüd ise Halvetiye’nin s›rr› olmuﬂtur ve her ikisi de
gerçekte libâs gibidir.23 Bursevî, bât›ndan habersiz bir ﬂekilde yaln›zca zâhiri görenlerin sûrete tak›l›p kald›klar›n› ve gelip geçici olmalar› nedeniyle de, zâhirî
libâsta ziynetten men olunduklar›n› söyler.24 Ona göre, insan bedeninde takvâ
libâs›ndan baﬂka daha de¤erli bir libâs yoktur. Çünkü libâs, zahirî teni; takvâ ise
bât›nî teni örter. Takva kalptedir ve kalp ise nazargâh› ilâhîdir. Öte yandan zâ341
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hirî libâsta tekellüfe gitmemek gerekirken, bât›nî libâsta tekellüfe gitmek gerekir. Bât›nî libâsa “esmâ libâs›” da denir. Zira bât›n, ilâhî isimlerle süslenirse zâhirdeki bütün âzâlar korunmuﬂ ve niçin yarat›lm›ﬂlarsa ona hizmet eder hale
gelmiﬂ olurlar.25
5. Önce tahliye (h› ile) sonra tahliye (ha ile): Bursevî’nin kaydetti¤ine göre, ﬂuhûd ehli kimseler, “tahliye”nin (terk etme, boﬂaltma), süs ve ziynetten (tahliye)
önce geldi¤ini söylemiﬂlerdir. 26
6. Tarîkat ehlinin k›yâfeti, “tahakkuk” yoluyla olmal›d›r: Bursevî, sûfîlerin tahalluk (ahlâklanma) ve teﬂebbüh (benzeme) yoluyla libâs›n hakîkatine ulaﬂmaya çal›ﬂmalar› gerekti¤ini ve zamanla bunu elde edeceklerini kaydeder. O, bu
durumu, “Bir kavme benzemeye çal›ﬂan onlardand›r.”27 hadisi gere¤ince, “tevâcüd” ehlinin zamanla “vecd” ehli olmas›na benzetir28 ve tahalluk ehlinin de nihâyette tahakkuk ehlinden olaca¤›n› söyler. ﬁöhretin âfet oldu¤unu ve bu nedenle sak›nmak gerekti¤ini de ifade eden müellif, tarîkat k›yâfetinin mânâs›n›
ve s›rr›n› bilenlerin, sûret ve ﬂekil ile yetinmediklerini ve daha fazlas›na talip olduklar›n› belirtir. Tamâm› elde edilemeyen ﬂeyin bütününü terk etmek yanl›ﬂ
olaca¤›ndan, güç ve imkân nispetinde hakîkat ehline benzemeye çal›ﬂmak güzel
görülmüﬂtür.29

Mecâzî libâs
Bursevî, mecâzî (bât›nî) libâs konusunda Allah’›n insanda “tabîat”, “nefis”,
“kalb”, “ruh”, “s›r” ve “hafî” gibi baz› latîfeler yaratt›¤›n› ve bunlar›n her birinin
kendisini örtecek uygun birer libâs istedi¤ini kaydeder. ‹nsan tabîat›n›n z›dd›
ﬂerîattir ve onun ay›planacak baz› çirkin fiilleri vard›r. Bu nedenle tabîat›n libâs› ﬂerîattir; yani onun ahkâm›yla amel etmektir. Nefsin z›dd› ise tarîkatt›r. Onun
da kibir, öfke, hased vb. çirkin s›fatlar› vard›r. Nefsin libâs› da tarîkatt›r; yani
âdâb› ile edeplenmek ve öngördü¤ü vas›talar ile mücâhede etmektir. Öte yandan tabîat libâs› zâhirdedir; çünkü mâsiyet, mülk ve ﬂehâdet âlemine ba¤l› olan
bedenle ilgilidir. Nefsin libâs› ise bât›ndad›r; çünkü zikredilen s›fatlar gizlidir ve
baﬂlang›ç noktas› her kötülük ve fesâd›n kayna¤› olan bât›nî nefistir. Kalbin durumuna gelince o, Rahmân’›n parmaklar› aras›nda döndürülür. Onun dünyaya
ve dünyadakilere karﬂ› meyli vard›r. Âhiret ehline göre, o, müstehcen bir avret
gibidir ve libâs› da talepte do¤ruluktur. Rûhun durumu ise Mevlâ’n›n d›ﬂ›ndakilere ilgi duymakt›r. Onun libâs› ise ilâhî sevgidir. S›rr’›n hali, Mevlâ’n›n d›ﬂ›ndakileri görmektir ve libâs› da dünya ve ukbây› de¤il, Mevlâ’y› görmektir. Hafî’nin libâs›, Mevlâ’n›n hüviyeti ile bâkî olmak ve hüviyetini onunla örtmektir.
Kiﬂi bütün mertebelerde mecâzî libâslar› ç›kartt›ktan sonra hakîkî libâs› giymiﬂ
ve örtünmüﬂ olur. Böyle olunca da meliklerin giymedi¤i elbiseleri giymiﬂ, yoksulluk ve sülûk ehlinin libâslar›ndan da müsta¤ni kalm›ﬂ olur.30
Bursevî, Kitâbü’n-Netîce adl› eserinde yukar›daki mecâzî libâs çeﬂitlerine ilave
olarak “esmâ”, “s›ddîkiyet”, “amel”, “beﬂeriyet” ve “Hak” libaslar›ndan da söz
eder. A¤ac›n kab›, meyvenin kabu¤u ve insan›n libâs› oldu¤u gibi, gizli hazîne342
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nin (kenz-i mahfî) zuhûrunun da esmâ libâs›yla oldu¤unu kaydeder. Onu “ﬂerîat” ve “hakîkat” libâs› olmak üzere iki k›sma ay›ran müellif, “s›ddîkiyyet”31 libâs›n›n da hakîkat libâs› oldu¤unu söyler.32 Ona göre kefenden maksat ameldir.
Çünkü herkes kendi amelinin libâs›n› giyer ve meyyite kefen sar›ld›¤› gibi, ona
da amel libâs› giydirilir.33 Bursevî, “Velîlerim kubbelerimin alt›ndad›r, onlar›
benden baﬂkas› bilmez” kudsî hadisini ﬂerh ederken de beﬂeriyet libâs›ndan söz
eder. Evliyân›n hey’et-i Hak üzerine iken beﬂeriyet libâs› ile örtülü bulunduklar›n› ve bu sebeple ‘Ayn makam›nda iken a¤yâr›n onlara muttali olamad›¤›n› kaydeder.34 Hak Teâlâ’n›n kendisi hakk›nda “Merhamet edenlerin en merhametlisi”35 buyurmas›n› ise “Râhim olanlar, Hakk’›n rahmetinden hissedâr olmuﬂlard›r ve rahmetlerinin baﬂlang›c› Hakk’t›r. Bu sebeple hallerinin zâhirine bak›p aldanmas›nlar ve böyle bir libâs giydiklerine ﬂükretsinler ki, bu, Hak libâs›d›r”
ﬂeklinde yorumlar.36 Bursevî son olarak, kiyânî (kozmogonik) libâstan da söz
eder.37
Buraya kadar Bursevî’nin sözünü etti¤i mecâzî (bât›nî) libâs çeﬂitleri, hakîkî (zâhirî) libâslar›n tamamlay›c› unsurlar› olarak dikkat çekmektedir. Tasavvufî bak›ﬂ aç›s›na göre orucun bütün azalara tutturulmas› gerekti¤i gibi, ister hakîkî ister mecâzî olsun, bütün avretlerin kendilerine münâsip bir libâsla örtülmesi gerekti¤i sonucu ç›kmaktad›r.
Bursevî’nin libâs konusundaki görüﬂlerini h›rka, tâc ve ayakkab› olmak üzere üç
ana baﬂl›kta toplayabiliriz.

H›rka
Bursevî’nin hakîkî ve mecâzî libâs kavram› içerisinde de¤erlendirdi¤i giysilerden biri h›rkad›r. H›rka, lugatte bez veya çuha parças› anlam›na gelir.38 Sûfîler
bulunduklar› makâmdan bir üst makâma geçiﬂte, h›rkalar›n› ç›kart›rlar ve yeni
makâma uygun h›rka giyerlerdi.39 E¤er buna maddî güçleri yetmez ise sâliklerin
giysisine o makâm›n rengine uygun “murakka’a” denilen bir parça dikilirdi. H›rka, o parça ve yamadan yap›lm›ﬂ oldu¤u için bu giysiye isim olmuﬂtur.40 Zamanla derviﬂlerin yamal› veya yamas›z giydi¤i abâ, kabâ,41 kisâ,42 bürde, biniﬂ,43 cübbe,44 ve ferâce gibi di¤er elbiseler için de kullan›l›r olmuﬂtur.45
H›rka giydirmek, muhaddislere göre sahîh bir dayana¤› olmasa da, Peygamber
(a.s.)’›n rûhâniyetinden ve velâyetinin nûrundan istifâde eden ﬂeyhlerin izledi¤i bir yol olmuﬂtur. Asl›nda Peygamber (a.s.)’›n ridâs›n› Ka’b b. Züheyr’e giydirmesi, Bursevî’ye göre amel etmek için yeterli bir delildir.46 Ayr›ca Hz. Peygamber’in ehl-i beytini abâs› alt›na ald›¤›na dair rivâyet, h›rka giymenin tasavvuf
âdâb› içinde yer almas›na sebep olmuﬂtur.47 Bursevî’nin kaydetti¤ine göre sûfîler, insan kalbinin çok geniﬂ oldu¤unu ve bir libâsa benzedi¤ini ifade etmiﬂlerdir. Bu sebeple bât›nda kalp ne ise zâhirde de h›rka odur. Bursevî’ye göre h›rka
giydirmeyi inkar etmenin kayna¤› cehâlettir.48
Tahkîk ehli sûfîlere göre h›rka mânevî bir libast›r. Onlar zâhiri bât›na uydurmak
ve bât›nî hallere delâlet etmek üzere h›rka giymiﬂlerdir. Kalp libâs› olan h›rka343
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dan esas maksat, ilâhî ahlâk ile ahlâklanmakt›r. Nitekim “Yere ve gö¤e s›¤mad›m; mümin kulumun kalbine s›¤d›m”49 sözünde buna iﬂaret vard›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda kalp, Hakk’›n libâs›d›r. Hakk’a libâs olan da yine kendi s›fât ve esmâs›d›r.50
Bursevî’ye göre, sûfîlerin ço¤u bilmese de tarîkat âdâb›n›n her biri, mükâﬂefe ehli taraf›ndan ilâhî bir iﬂâretle vaz’ edildiklerinden dolay› ilâhî bir s›r içermektedir. Tarîkat k›yâfeti, meﬂâyihin sünneti ve erbâb-› kulûbun sürdüregeldikleri
yollar›d›r. Bu nedenle ulemân›n avâm›n› taklid etmektense havâss›n› taklîd etmek daha iyidir. Tarîkat›n usûl ve kurallar›na devaml› olarak riâyet etmek gerekir ki, bereket, ﬂeref ve saâdet elde edilsin.51
H›rka, Allah dostlar›n›n ziyneti olup iyi hal sahibi olman›n alâmeti ve kurtuluﬂa ermenin sebebi olarak görülmüﬂtür. Hücvirî’nin haber verdi¤ine göre, tasavvuf yolunun büyükleri müridlerine h›rka giydirmiﬂler ve kendileri de giymiﬂlerdir.52 Maksatlar›, halk aras›nda bir alâmet sahibi olmak ve buna göre onlar›n
kendilerini denetlemelerini sa¤lamakt›r. ﬁâyet derviﬂler dine ayk›r› bir ad›m atacak olurlarsa, bu sayede halk onlar› derhal k›nayacakt›r. Bu k›yafet içerisinde
iken günah iﬂlemek istedikleri zaman, halk önünde mahcup olmamak için bundan vazgeçeceklerdir.53 Hakikatte ise h›rka giymekten maksatlar›, yine Hücvirî’nin kaydetti¤ine göre, Hak Teâlâ’ya karﬂ› olan “fakr”da sadâkattir.54
Sühreverdî (ö. 632/1234), kendi zaman›ndaki ﬂeyhlerin benimsedikleri ve tespit
ettikleri biçimde h›rka giymenin, Hz. Peygamber (a.s.) zaman›nda olmad›¤›n›
ifade etmekle birlikte,55 onun mürid ile ﬂeyh aras›nda bir ba¤ oluﬂturdu¤una
dikkat çeker. Ayr›ca müridin, nefsi ile kendisi aras›nda ﬂeyhin hakemli¤ini kabul etmesi ve böylece nefsi üzerinde hâkimiyet kurmas› anlam›na geldi¤ini56 ve
h›rkan›n sohbet yoluna giriﬂin ilk basama¤› ve gerçekte mürid ile ﬂeyh aras›nda
akdedilen karﬂ›l›kl› bir sözleﬂmenin ifadesi oldu¤unu kaydeder.57 Yine o, h›rka
giymenin ﬂeyhin tasarruflar›yla ilgili müridin bât›n›nda do¤acak ﬂüpheleri ortadan kald›rd›¤›n› ve ﬂeyhinden feyz almas›na mâni olan itiraz› da engelledi¤ini
ifade eder.58
Sûfîlere göre h›rka giymenin ve giydirmenin bir tak›m kurallar› ve âdâb› vard›r.
Hücvirî’nin kaydetti¤ine göre, ﬂeyhler terbiyelerine girmek isteyen bir sâlike h›rka giydirmeden önce onu üç sene üç mana (halka ve Hakk’a hizmet, kalbe riâyet) üzerine denemek ve terbiye etmek isterler. Mürid bunu baﬂar›rsa yola devam etmesine izin verilir ve kendisine h›rka giydirilir; de¤ilse “Tasavvuf yolu
onu kabul etmiyor” denir.59
Bursevî’ye göre ﬂeyhlerin elinden h›rka giymek, ilâhî isimlerin hakîkatlerinin
hil’atini giymeye iﬂârettir. ﬁeyhin mürîde hil’at ve h›rka giydirmesi, onun, bât›n
hil’ati giymesine ba¤l›d›r.60 Nitekim Hücvirî, h›rka giydirecek ﬂeyhin, hal itibariyle istikâmet üzere olmas›; tasavvuf yolunun bütün zorluklar›n› aﬂm›ﬂ; hallerin hazlar›n› tatm›ﬂ ve celâl s›fat›nda “kahr”›; cemâl s›fat›nda ise “lütf”u müﬂâhede etmiﬂ olmas› gerekti¤ini belirtir. 61
Bursevî’ye göre her sûretin bir s›rr› vard›r. ﬁeyhin nazar› bir mürîde dokunup da
onun elbisesini ve takkesini ç›karmas›, onun zemmedilen bütün husûsiyetleri345
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ni terk etmesi anlam›na gelir. ﬁeyh ç›kard›¤› elbise ve takkenin yerine h›rka ve
tarîkat tâc› giydirirken bütün güzel ahlâk› giydirmeye niyet eder. Çünkü, ç›karmas›n›n s›rr› oldu¤u gibi giydirmesinin de bir s›rr› vard›r.62
Asl›nda tasavvuf yoluna girmenin “h›rka” ile de¤il; “hurka” (yanma) ile oldu¤una dikkat çeken Hücvirî, tasavvuf yoluna âﬂina olan bir kimseye göre, “kaba”n›n
(yamal› elbise) da “aba”n›n (pahal› elbise) da bir oldu¤unu kaydeder.63 Süheverdî’ye göre ise elbisede önemli olan ﬂey, helâl yoldan kazan›lmas› ve temiz olmas›d›r. Nitekim baz› sûfîler, “Elbisen y›rt›k” denildi¤inde, “Ama helaldir”; “Eski
püskü” denildi¤inde ise “Ama temizdir” demiﬂlerdir.64 Bursevî ise ﬂeyhlerin ve
mürîdlerin h›rkas›n›n onlar›n ahlâk›n›n sûreti oldu¤una dikkat çeker ve ahlâk
olmay›nca mücerred h›rkadan bir ﬂeyin hâs›l olmayaca¤›n› ve aslolan›n ahlâk›
›slâh etmek oldu¤unu kaydeder. Bu nedenle, Hücvirî’nin de kaydetti¤i gibi, h›rkaya de¤il hurkaya (yanmaya) îtibâr edildi¤ini belirtir.65
Bursevî’nin aﬂa¤›daki ﬂiiri onun h›rka ile ilgili görüﬂlerini özetler mahiyettedir:
Tecerrüddür derviﬂlerin h›rkas›,
Derviﬂ isen soyun bu meydâna gel,
Soyunur cümleden evvel nâcî f›rkas›,
Bu f›rka h›rkas›n giy merdâne gel.
‹bn-i Edhem gibi gel soyunal›m,
Sultanl›¤› derviﬂlikte bulal›m,
Fakr u fenâ kokusunu alal›m,
Yürü âﬂ›k bülbül-veﬂ efgâne gel.
ﬁol ki h›rka dikmedi bin bir pâreden,
Sûreti s›r olub ç›kt› aradan,
Yek renk olup kurtul ak ve karadan,
S›rr-› vahdeti anla bu irfâne gel.
Mâsivâ hubbunu gönülden sürüb,
Hevâ ve hevesin defterin dürüb,
Varl›k libâs›n› âteﬂe urub,
Hakk›yâ yan yak›l çün pervâne gel.”66

Renkler
Bursevî, renklerin her birinin bir mertebeye delâlet etti¤ini söyler. Bu mertebelerden haberdâr olan sâlik, sûretini mânâs›na uydurmaya çal›ﬂ›r ve giydi¤i elbisenin rengini belirlerken bulundu¤u hâl ve tecellîyi de dikkate al›r. Hâl ve tecellîler ise sâlike ve sülûkün mertebelerine göre farkl›l›k gösterir. Mesela, genellikle fenâ ve celâl hâli bask›n geldi¤inde siyah; bekâ ve cemâl hâli galip geldi¤inde beyaz; kemâl hâli zuhûr etti¤inde ise yeﬂil renk tercih edilir.67 Sûfîler, renklerde kendilerince mûteber ve maksûd olan baz› mânâlara iﬂâretler bulmuﬂlar346
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d›r. Mesela beyaz, s›fâtî cemâl rengi olup gündüzde ona iﬂâret vard›r. Siyah, s›fâtî celâl rengi olup gecede ona iﬂâret vard›r. Sar› ve k›rm›z› ise bu iki renk aras›nda olup kevnî cemâl ve celâle dâirdir. Çünkü sar›da beyaza, k›rm›z›da ise siyaha meyil vard›r. Yeﬂil ise kemâl rengidir ve “...yeﬂil a¤açtan ateﬂ...”68 âyetinde ona iﬂâret vard›r.69
Hücvirî’nin kaydetti¤ine göre, sûfîlerin elbiseleri ço¤unlukla mavi renktedir.
Çünkü sûfîler, tuttuklar› yolu sefer ve seyahat temeli üzere kurmuﬂlard›r. Bu nedenle beyaz elbise seferde çabuk kirlenir ve temizlenmesi de zordur. Ayr›ca baﬂ›na musibet gelenlerin ve dertlilerin ﬂiâr› da mavi elbise giymektir. Çünkü dünya felaketler ve musibetler ülkesidir. Onlar, gönüllerindeki murad›n dünyada
has›l olmayaca¤›n› gördükleri için mavi giyinmiﬂlerdir.70
Sühreverdî’ye göre h›rkada mavi rengin tercih edilmesi, ﬂeyhlerin bu rengi benimsemesinden dolay›d›r. ﬁeyhin müride baﬂka renk bir h›rka giydirmek istemesi durumunda, kimsenin buna karﬂ› ç›kma hakk› yoktur. Ona göre, h›rka konusunda mutasavv›flarca ileri sürülen fikirler, ustal›kla söylenmiﬂ iknâ edici fikirlerdir.71
Bursevî’ye göre ise sûfîlere münâsib olan sahâbe ve selefin k›yâfetini tercih etmektir. Selef beyaz, siyah veya yeﬂil yün h›rka giymiﬂler ve di¤er renkleri ço¤unlukla terk etmiﬂlerdir. Bu nedenle tarîkat erbâb› da onlara uyarak k›rm›z›, mavi
ve sar› h›rka giymezler. Sûret ve mânân›n birbirine uygun olmas› için vahdete
tâlib olan kimsenin alaca giymekten sak›nmas› gerekir; çünkü alaca çok renklidir ve bu nedenle ﬂöhret elbisesinden say›l›r. En az iki renk olmad›kça “alaca”
denilmez; ikilik ise birli¤e engeldir. Bir’e tâlib olana “bir” yeter.72
Tahkîk ehli kimseler halleri gere¤i önce siyah, sonra beyaz ve daha sonra da yeﬂil giymiﬂlerdir. Hicâb ehli sâliklerin yeﬂil h›rka giymeleri ise, tahkîk ehlini taklitten ibârettir. Bir baﬂka aç›dan bak›ld›¤›nda siyah nur, urûca göre nurlar›n en
yücesi iken, nüzûle göre nurlar›n en yücesi ise yeﬂil nurdur ki, yukar›da ifade
edildi¤i gibi kemâle iﬂaret eder. Bu sebepten sûfîlerin mübtedî ve sâlikleri siyah,
müntehî ve vâs›llar› ise yeﬂil h›rka giymiﬂlerdir. Çünkü bidâyet ehli, hicâb ve
berzah ehlidir ki bu celâlin tâ kendisidir. Bât›n s›rr›n›n zâhirinde bulunduklar›
için, ister zengin ister fakir olsun sülûklerindeki hallerine uygun düﬂen renk budur.73
Osman Fazl-› ‹lâhî, Bursevî’yi Üsküp’e halîfe olarak gönderirken tarîkat libâs› olduktan sonra helâlden diledi¤ini giyebilece¤ini söylemiﬂti. ‹smâil Hakk› da ﬂeyhinin verdi¤i bu ruhsat› kullanarak kendisine yeni ve de¤erli k›yâfetler alm›ﬂt›.
On y›l sonra Edirne’de ﬂeyhini ziyâreti s›ras›nda hasta iken gördü¤ü bir rüyây›
halîfelerden birisi vas›tas›yla ﬂeyhine arzetmiﬂ ve bu sebeple ﬂeyhi onu methederek “Allah’› anlay›ﬂ› ne kadar ziyâde! Ancak ﬂimdi onda süslü giyinme muhabbeti var.” demiﬂti. Bunu duyan Bursevî, o zaman halîfe olarak bulundu¤u
Ustrumca’ya döndü¤ünde üzerindekileri tamâmen de¤iﬂtirmiﬂ ve abâ giymeye
baﬂlam›ﬂt›r. ﬁeyhi K›br›s’ta sürgünde iken onu ziyâreti s›ras›nda da Bursevî’nin
üzerinde siyah bir abâ bulunuyordu. ﬁeyhi ona ömrünün sonuna kadar bu abây› ç›karmamas›n› tavsiye etmiﬂtir.74
347
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K›rm›z› elbise giyme konusunda âlimler aras›nda görüﬂ birli¤i yoktur.75 Dinî aç›dan câiz olmakla birlikte haram olan kibre götürme durumu varsa mekrûh görülmüﬂtür. Tarîkat ﬂeyhlerinin mütevâz› libâslar giymelerinin sebebi, onlar›n
ihtilafl› konularda ihtiyat› seçerek ruhsatla amel etmemeleridir. Bursevî’ye göre,
“derviﬂ” oldu¤u halde ﬂöhret elbisesi giyenler, Hak kap›s›n›n fakîrleri de¤il, mâsivâ derviﬂleridir.76 Bu yüzden sûfîler, ﬂöhretten ve baﬂkalar›na benzemekten sak›nmak için k›rm›z› ve benzeri renklerden uzak durmay› tercih etmiﬂlerdir.77
Halvetiye’nin ço¤u s›fâtî cemâle iﬂâret olmak üzere beyaz elbiseyi; Celvetîyenin
ço¤u ise kemâlden kinâye olarak yeﬂili tercih etmiﬂtir. Bursevî, her ikisinin de
tercihinde isabetli oldu¤unu kaydeder.78

Tâc
Tâc, sûfîlerin baﬂlar›n› örtmek için bir d›ﬂ k›yafeti olarak giydikleri “sikke”, 79
“takke”,80 ”külâh” vb. isimlerle ifade edilen bir giysidir.81
Rivâyete göre, Hz. Peygamber (a.s.), “Sar›k, Arab’›n tâc›d›r.”82 buyurmuﬂtur.
Bursevî bu sözü yorumlarken Arab’›n, Acem gibi tâc giymeyip sar›k kulland›¤›n› ve bazen de sar›¤› beyaz takke üzerine sard›¤›n›, Hz. Peygamber’in (a.s.) de
bâz› vakitlerde bu ﬂekilde yapt›¤›n› belirtir. Hz. Peygamber (a.s.) nübüvvetten
önce deve tüyünden takke kullanm›ﬂt›r ki, Mevlevîlerin sikkesi buradan al›nm›ﬂt›r. Nübüvetten sonra ise siyah sar›k sarm›ﬂt›r. Nitekim, Mekke’nin fethi günü baﬂ›nda siyah sar›k vard›.83
Bâz› sûfîler, Hz. Ali’nin savaﬂta düﬂman›n gözüne heybetli gözükmek için k›rm›z› külâh giydi¤i rivâyet edildi¤inden, Hac› Bayram Velî’nin (ö. 833/1430) zaman›na kadar bununla amel etmiﬂlerdir. Hac› Bayram Velî ise k›rm›z›y› beyaz
çuhaya,84 dâmâd› Eﬂrefo¤lu Rûmî (ö. 874/1469) de onu beyaz keçeye çevirmiﬂtir. Bunu da yaln›z nefsi k›rmak için yapm›ﬂt›r. 85
Bursevî, tarîkat erbâb›n›n önderlerinden her birinin, kendine gelen ilhâma ve
gördü¤ü maslahata göre özel bir renk veya k›yâfet seçti¤ini ifade eder. Nitekim
Üftâde tâc›nda yeﬂili tercih etmiﬂtir. O, seyyidlere benzememek için elbisede yeﬂil rengi terketmiﬂ ve sâdece tâc›nda kullanm›ﬂt›r. Celvetîlere göre beyaz ve benzeri renkler tarîkat elbisesi de¤il ziynet elbisesidir.86
Kaynaklarda kaydedildi¤ine göre Azîz Mahmud Hüdâyî, ﬂeyhi Üftâde gibi bazen
on sekiz bazen de on iki dilimli tâc giymiﬂtir.87 Celvetîye tâc› ise, on üç dilimlidir.88 Bu, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ictihad›d›r. Dilimlerden on ikisi, sülûkte esas
olan on iki isme89 veya tevhid harflerine, on üçüncüsü ise onlar›n toplam›n›n birli¤ine iﬂâret eder.90 Bir baﬂka yoruma göre ise, hakîkat bak›m›ndan isimlerin anas› dörttür ki bunlar “Hay”, “Alîm”, “Mürîd” ve “Kadîr” isimleridir. Her ismin taayyünde üç tekrâr› vard›r. Üç kere dört on iki eder. Bu rakama bir de bunlar›n hepsinin “birli¤i” eklenince toplam› on üç olmuﬂ olur.91 Celvetî âsitânesinde postniﬂîn olan ﬂeyhin o¤ullar› ise tepesi kavuniçi renginde tâc giyerlerdi.92
Tac, pamuklu koyu yeﬂil (neftî)93 çuhadan yap›l›r ve merkez kutbuna yass› ve
zemin renginde bir dü¤me konur. Tâc›n tepe noktas›ndaki bu dü¤me “Nübüv348
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vet-i Muhammediye”yi sembolize eder. Tâc›n ön k›sm› mihrâbî ve minberî, arka taraf› ise kafesî biçimde sar›l›r. Bu ﬂekil, di¤er tarîkatlarda yoktur.94 Bunun
nedeni, cem’ ve farka iﬂâret etmek içindir.95 Celvetî sar›¤›n›n yüz taraf›na gelen
ön k›sm›n›n toplu ve k›vr›mlar›n›n bitiﬂik olmas›, fark-› evvelden sonra meydana gelen cem’ ve aynü’l-cem’ makâm›na iﬂâret eder. Sar›¤›n yüz taraf›na gelen
k›sm›n›n bitiﬂik olmas› hakîkate daha uygundur. Arka taraf›n›n da¤›n›k ve k›vr›mlar› birbirinden ayr› olmas›, cem’den sonra hâs›l olan fark makâm›na delalet
eder. Çünkü gaflet hâli olan ilk “fark”a îtibâr edilmez. Da¤›n›kl›k, aynü’l-cem’in
mukâbili olan “fark”a uygundur. Sar›¤›n bu ﬂekilde sar›lmas› da Azîz Mahmud
Hüdâyî taraf›ndan tayin edilmiﬂtir.96
Celvetî sar›¤›ndaki k›vr›mlar›n ön taraf›n›n toplu, arka taraf›n›n da¤›n›k olmas›n›n di¤er bir sebebi de cem’ hâlinin önce, fark-› sânînin ise sonra olmas›d›r. Bu
nedenle sonra olan geriye b›rak›lm›ﬂt›r. Öte yandan Hakk’a bakt›¤›ndan toplu olmak (cem’iyyet) yüze; halk cânibine bakt›¤›ndan da¤›n›k olmak (tefrika) da enseye uygur düﬂer. Siyah tülbentle sar›k sarmak, hakîkatte tecellî-i celâle mazhar
olup küllî fenâya vâs›l olanlar›n s›fat›d›r. Bursevî, kendi zamân›nda Arap ve
Rûm diyâr›nda baz› esnaf›n ve hatta f›r›nc›lar›n bile siyah sar›k kulland›klar›n›
kaydeder ve bu nedenle selefin koydu¤u bâz› kurallar›n bid’at ehlinin ﬂiâr› ve
hevâ ehlinin alâmeti hâline geldi¤i için terkedildi¤ini söyler.97 Nitekim Hücvirî
de bid’at ehli kimselerin yün elbise giymeyi (h›rka) kendi ﬂiarlar› haline getirmeleri sebebiyle, sünnete uygun olsa dahi, onlar›n ﬂiâr›na muhâlefet etmenin de
“sünnet” oldu¤u görüﬂündedir.98
Bursevî Halvetî tâc›n›n çuhadan yap›ld›¤›n› ve üzerinde “Vedûd” ismine iﬂaret
etmek üzere “dâl” harfinin resmi bulundu¤unu söyler. Ortas›ndaki halka ise hü349
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viyyetin “he”sine ve devr-i vücûda delâlet eder. Vedûd isminde ebrâr ve mukarrabînin makâm›na iﬂâret vard›r. E¤er “vâdd” kelimesi, ism-i fâil olarak düﬂünülürse seven ve âﬂ›k anlam›na; ism-i mef’ûl olarak kabul edilirse sevilen ve
ma’ﬂûk mânâs›na gelir.99

Ayakkab›
Bursevî, tahkîk ehli sûfîlerin, siyah, mavi veya sar› mestle birlikte k›rm›z› pabuç
giymeyi âdet edindiklerini haber verir. Mest ve ayakkab› renginin özellikle fakl› olmas›, nefsi k›rmak ve onunla mücâhede etmek içindir. Çünkü nefis ikisinin
ayr› renkte olmas›ndan pek hoﬂlanmaz. Aya¤a giyilen giyside ziynet, hem mest
ve hem de ayakkab›n›n ayn› renk olmas›yla olur. Sûfîlerin ikisinin de sar› olmas›ndan sak›nmalar› gaflet ehli olan avâma benzememek içindir. Ayakkab›da aslolan k›rm›z› olmakla birlikte, maslahata ve hâle göre bazen sar› da giyilmiﬂtir.
Siyah renk mest bidâyet ehli, mavi tevassut ehli ve sar› ise halîfeler ve nihâyet
ehli içindir. Siyah nefs-i emmârenin s›fat›d›r. Mavide siyaha nisbetle parlakl›k
ve aç›lma vard›r. Bu sebeple mavi, nefs-i levvâme ve mülhime ehli içindir. Sar›
ise madenlerin en üstünü olan saf alt›n›n s›fat›d›r. En üstün s›fat en üstün meste uygun düﬂer. Kemâl ehli, dünyân›n ayaklar›n›n alt›nda oldu¤una iﬂâret etmek
üzere bu rengi sadece ayaklar›nda kullanm›ﬂlard›r. Bursevî’nin kaydetti¤ine göre, Celvetîye’de mest ve pabuçla ilgili âdâb kurallar›, tâcla ilgili hususlarda oldu¤u gibi Hüdâyî taraf›ndan tâyin edilmiﬂtir.100
Son olarak, Bursevî’nin libâs konusunda kendi dönemindeki baz› zâhir ulemâs›na ve
sözde sûfîlere getirdi¤i eleﬂtirilere de de¤inmek istiyoruz. O, “Sûfîlerin k›yâfetinde
akl›n îtibâr edece¤i ve keﬂfin râz› olaca¤› bir mânâ yoktur” diyen zâhir ulemâs›n› ten350
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kit eder. Özellikle muâs›rlar›ndan h›rka giymenin Hz. Peygamber’den (a.s.) sâbit olmad›¤›n› ileri sürerek tarîkat ehlinin k›yâfetini reddeden ve “Kitapta tac ve h›rka bölümü yok” diyen baz› âlimlere kendi üslûbunca cevaplar verir ve onlar›n mârifet libâs›ndan uryan olduklar› için karﬂ› ç›kt›klar›n› söyler. Kur’ân’›n ziyneti terk etmeye
teﬂvik etti¤ini ve derviﬂlerin h›rkas›n›n ashâb›n kisvesinden oldu¤unu belirtir.101
Ayr›ca, giydi¤i k›yâfetin s›rr›n› bilmekten ve hakk›n› vermekten uzak “sözde sûfîler” de Bursevî’nin eleﬂtirisinden nasiplerini alm›ﬂlard›r. Bu tür kimselerin tâclar›n›n al›nmas› ve h›rkalar›n›n ç›kart›lmas› gerekti¤ini söyler. Çünkü onlar ne ﬂerîat›n
hükmüne ve ne de tarîkat›n kâidesine riâyet etmektedirler. Bursevî, onlar› eleﬂtirmeyi de “gayret-i ilâhiyye” olarak görür ve kendisini de bu ﬂekilde savunur.102
Derviﬂ k›yâfetlerini baﬂka maksatlar için giyenlerin hemen her dönemde var oldu¤u, bu konuyu tenkit konusu yapan müellifler taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Mesela Hücvirî, derviﬂ k›yafetlerini kötüye kullananlar›, “Baz›lar›n›n y›rt›k ve yamal› elbise giymekten maksatlar› makam, itibar ve halka güzel görünmek arzusuzudur. Bunlar›n zâhirleri bât›nlar›na uymamaktad›r...”103 diyerek tenkit etmiﬂtir.

Sonuç
Bursevî, libâs konusunda zâhir ve bât›n›n birbirine mutâb›k olmas›, ziynetten
önce kötü hasletlerin at›lmas›, tarîkat ehlinin giyim kuﬂamda avâma benzemekten sak›nmas› ve libâs›n tahakkuk yoluyla gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤i üzerinde
›srarla durmuﬂ ve insanda tabîat, nefis, kalp, ruh, s›r ve hafî gibi latîfelerin bulundu¤unu ve her birinin kendisine göre bir libâs› oldu¤unu söylemiﬂtir. Ayr›ca o, hak, amel, esmâ, beﬂeriyet ve takvâ libaslar›ndan da söz etmiﬂtir.
Muhaddisler, h›rka giydirmenin sahih bir dayana¤› olmad›¤›n› söyleseler de,
Bursevî, Hz. Peygamber’in (a.s.) Ka’b b. Züheyr’e h›rkas›n› giydirmesinin bu konuda yeterli bir delil oldu¤unu savunmuﬂ ve sûfîlerin tamam› bilmese de, tarîkatla ilgili âdâplar›n her birinin ilâhî bir s›r içerdi¤ini belirtmiﬂtir. H›rkan›n mânevî bir libâs oldu¤unu kaydeden Bursevî, sûfîlerin zâhirlerini bât›nlar›na uydurmak için h›rka giydiklerini ve h›rka giymekten as›l maksad›n ilâhî ahlâk ile
ahlâklanmak oldu¤unu ifade etmiﬂtir. O, tarîkat ehlinin libâs›na karﬂ› ç›kanlar›
eleﬂtirdi¤i gibi, yaﬂad›¤› dönemdeki baz› sözde derviﬂlerle ilgili de özeleﬂtirilerde bulunmuﬂtur.
Bursevî, renkler konusunda tarîkat ehlinin h›rkada siyah, beyaz ve yeﬂili; ayakkab›da k›rm›z›y›, mestte ise sûfînin makam›na göre s›ras›yla siyah, mavi veya sar›y› tercih ettiklerini belirmiﬂtir. Özellikle ayakkab› ile mestin farkl› renklerde olmas› gerekti¤ini söyleyen müellif, bunun nefisle mücâhedede önemli oldu¤u görüﬂündedir.
O, ayr›ca, renklerin hangi esmâ ve s›fâtlara iﬂâret etti¤i üzerinde de durmuﬂtur.
Bursevî tâc konusunda da tarîkat önderlerinin her birinin kendine gelen ilhâma
göre özel bir renk ve ﬂekil seçti¤ini söylemiﬂtir. Celvetî tâc›n›n Üftâde’den kald›¤›n› ve seyyidlerin elbisesi yeﬂil oldu¤undan, teeddüben elbisede yeﬂil kullan›lmad›¤›n›, ancak tâcda yeﬂili tercih etmekle iktifâ edildi¤ini kaydetmiﬂtir. Celvetî tâc›ndaki on üç dilimin delâlet etti¤i anlamlar› da aç›klayan müellif, tâcdaki sar›¤›n bu tarîkata has bir ﬂekilde sar›l›ﬂ tarz›n› da ayr›ca aç›klam›ﬂt›r.
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D‹PNOTLAR
1

Bursevî’nin eserleri ile ilgili bilgi için bk. Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bursevî: Hayat›, Eserleri, Tarîkat Anlay›ﬂ›, ‹stanbul 2001, s. 161-219.
2 M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, II, 371; D. Mehmet Do¤an, Büyük Türkçe Sözlük, s. 716.
3 “Oradaki elbiseleri de ipektendir.” (el-Hac, 22/23; el-Fât›r, 35/33).
4 “Onlar sizin örtünüz, siz de onlar›n örtülerisiniz...” (el-Bakara, 2/187).
5 “Allah onlara yapt›klar›na karﬂ›l›k açl›k ve korku belas›n› tatt›rd›.” (en-Nahl, 16/112).
6 “Size geceyi örtü... yapan Allah’t›r.” (el-Furkân, 25/47). Ayr›ca bk. en-Nebe’, 78/10.
7 “Ey ‹nsano¤ullar›! Ay›p yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva
örtüsü ise bunlardan daha hay›rl›d›r.” (el-A’râf, 7/26).
8 Bk. Sahîhu’l-Buhârî, Kitâbü’l-Libâs, VII, 33 vd.; Sahîhu Müslim, Kitâbü’l-libâs, III, 1634 vd.; Sünen-i Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Libâs, IV, 41 vd.; Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh, Kitâbü’l-libâs, IV, 217 vd.;
Sünenu ‹bn Mâce, Kitâbü’l-libâs, II, 1176 vd. (Ça¤r› Yay›nlar›, ‹stanbul 1981).
9 Fenâ, lügatte yokluk ve hiçlik anlamlar›na gelir. Tasavvuf ›st›lâh›nda ise kulun fiilini görmemesi ve mürîdin mürﬂidde, derviﬂin pîrinde fâni olmas› demektir. Bk. Süleyman Uluda¤, Tasavvuf
Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1991, s. 175-176.
10 Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bursevî, s. 335.
11 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 80.
12 Serrâc, el-Lüma’, s. 194.
13 Hücvirî, Keﬂfü’l-mahcûb, s. 131-132.
14 Hücvirî, a.g.e.., s. 125-126.
15 Hücvirî, a.g.e., s. 131. Hücvirî’ye göre bir derviﬂin fakr ismine lay›k olabilmesi için asgari üç ﬂey
laz›md›r: Yaman›n düzgün bir ﬂekilde nas›l dikilmesi gerekti¤ini; söylenen bir sözü düzgün ve
do¤ru bir ﬂekilde dinlemeyi ve aya¤› yer yüzüne düzgün olarak vurmay› bilmelidir. bk. a.g.e., s.
130.
16 Osman Fazl-› ‹lâhî, Cuma günü insanlar›n kalabal›k oldu¤u bir zamanda dikti¤i bu tuhaf elbiseyi giyer ve onlar›n aralar›na girer. Görenlerden bir k›sm› onun “deli” oldu¤unu söyler. Aradan
biraz zaman geçtikten sonra bu sefer beyaz bir kumaﬂtan yeni bir h›rka dikip giyer ve çarﬂ›ya gider. Bir kasaptan iki iﬂkembe al›p biri sa¤ di¤eri sol elinde oldu¤u halde pazarda yürür. Onun bu
halini görenler büsbütün ﬂaﬂ›r›rlar ve art›k delirdi¤ine hükmederler. Ancak Osman Fazl-› ‹lâhî’nin
davran›ﬂ›n›n nedenini kimse bilemedi¤i gibi tahmin de edemez. Bursevî, ﬂeyhinin bu ﬂekilde
maksad›na ulaﬂt›¤›n› ve insanlar› etraf›ndan da¤›tmay› baﬂard›¤›n› ifade eder. Bk. Temâmü’l-feyzI, s. 84.
17 Serrâc, el-Lüma’, s. 193.
18 Serrâc, ayn› yer; Sühreverdî, Avârifü’l-ma’ârif, s. 442.
19 Bursevî bu konuda ﬂöyle der: “Sûfî odur ki cumhura muhâlefet eyleye. Zira cumhur âdet ve
bid’at ehlidir. Âdet ve bid’ate muvâfakat ise ﬂerr-i mahz, hatâ-y› azîm ve isyân-› kebîrdir.” Bk. Bursevî, Kitâbü müzîli’l-ahzân, vr. 83a.
20 Ali Naml›, a.g.e., s. 335.
21 el-A’râf, 7/26.
22 Bekâ, lügatte kal›c› olma demektir. Tasavvuf ›st›lâh›nda ise kötü huylar›n yok olmas›ndan sonra yerlerini iyi huy ve davran›ﬂlar›n almas›; kulun Allah’›n s›fat ve vas›flar›yla süslenmesi ve insan›n kendisini, etraf›ndaki halk› ve eﬂyay› görmemesi gibi anlamlara gelir. Bk. Süleyman Uluda¤,
Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, s. 90.
23 Bursevî, Kitâbü’n-netîce, II, 204.
24 Bursevî, a.g.e., I, 354; a.mlf., Müteferrik_t-› ﬁeyh Hakkî, vr. 275b.
25 Bursevî, ﬁerh-i Pend-i Attâr, s. 244.
26 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 79.
27 Ebû Dâvûd, Libâs 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 50.
28 Tasavvuf ›st›lâh›nda vecd, kulun herhangi bir kasd› ve çabas› olmaks›z›n kalbine tesâdüf eden
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ilham, his, feyz ve vârid türü Hak’tan gelen mükâﬂefeler ve tecellîlerdir. Vecdin basit ﬂekli tevâcüd, en mükemmel ﬂekli ise vücûddur. Tevâcüd, sâlikin bilerek ve isteyerek vecde gelmek için çabalamas› ve vecde gelmiﬂ gibi tav›r tak›nmas› ve vecd halini taklid etmesidir. Sûfîlerin bir k›sm›
bunu câiz görürken di¤er bir k›sm› da uygun görmez. bk. Süleyman Uluda¤, a.g.e., s. 485, 514.
29 Ali Naml›, a.g.e., s. 341.
30 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 79.
31 “(‹sâ’n›n) anas› da dosdo¤ru bir kad›nd›r” (el-Mâide, 5/75), âyetine iﬂâret eder. bk. Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, I, 353.
32 Bursevî, a.g.e., I, 211.
33 Bursevî, a.g.e., I, 78.
34 Bursevî, a.g.e., I, 76.
35 el-A’râf, 7/151.
36 Bursevî, a.g.e., I, 134.
37 Bursevî, a.g.e., I, 167.
38 M. Zeki Pakal›n, a.g.e., II, 582. Ayr›ca bk. Abdulbaki Gölp›narl›, Tasavvuftan Dilimize Geçen
Deyimler ve Atasözleri, s. 238.
39 Hucvirî, a.g.e.., s. 137; Kuﬂeyrî Risâlesi, s. 603-604.
40 Yahya Âgâh ‹stanbulî, Tarîkat K›yafetlerinde Sembolizm, s. 124.
41 Kabâ, üste giyilen kaftan türü bir elbisenin ad›d›r. bk. M. Zeki Pakal›n, a.g.e., II, 112.
42 Yün elbise anlam›na gelir. Bk. Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 522.
43 Ulemân›n özellikle yüksek seviyede bulunanlar›n giydikleri geniﬂ cübbeye verilen add›r. Biniﬂ,
cübbeden daha geniﬂ ve kollar› daha uzundur. Bunun pek bol olan›na da “ferâce” denir. Bk. M.
Zeki Pakal›n, age., I, 235. Ferâce için ayr›ca bk. M. Zeki Pakal›n, a.g.e., I, 601-602.
44 Cübbe, eski ilim adamlar›n›n “biniﬂ” alt›na giydikleri dar elbisenin ad›d›r. bk. M. Zeki Pakal›n,
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Üsküdar Gündo¤umu Caddesi’ndeki
Celvetî Tekkeleri’nden ‹skender
Baba Tekkesi
E R K A N Ö V Ü Ç
Araﬂt›rmac› - Yazar

Giriﬂ
Bu tebli¤de Azîz Mahmud Hüdâyî Asitanesi’ne en yak›n Celvetî tekkelerinden
‹skender Baba, nâm-› di¤er Kaymakç›zade Tekkesi’ni tan›tmaya çal›ﬂaca¤›z.
Tebli¤in konusu olan tekke, Üsküdar Ahmediye Meydan›’ndan baﬂlay›p, üstte
Karacaahmet Türbesi ile nihâyete eren ve bu günkü ad›yla Gündo¤umu Caddesi’ndeki tekkeleri ihtiva eden yüksek lisans tezimizin bir bölümü olup, bu caddedeki beﬂ tekkeden biridir. Di¤er tekkeler ise; caddenin baﬂ›nda ve sa¤ taraf›nda Ahmediye Külliyesi’ndeki Rufai Tekkesi, ileride ve ‹skender Baba Tekkesi’nin karﬂ›s›nda caddenin tek Sa’dî tekkesi olan Fethî Efendi Tekkesi, Osmanl›
co¤rafyas›ndaki Rufâîlerin idari merkezi olan Rufâî Asitanesi ve son olarak da
Celvetîli¤in en mühim kollar›ndan birisi Haﬂimili¤in asitanesi olarak da kabul
edilen Band›rmal›zade Celvetî Tekkesi’dir.
‹lk dînî yerleﬂimin izlerine 16.yy.’da rastlad›¤›m›z cadde; payitahta olan yak›nl›¤› -ki merkezî idarenin siyasî ve fikrî de¤iﬂim/dönüﬂümlerini cadde örne¤inde
izleme imkan› vermesi-, ﬁam, Ba¤dat ve ard›ndan kutsal topraklara ulaﬂan yolun -sürre alay›; nitekim caddedeki bina sahiplerinden baz›lar› bu alay›n haz›rlanmas› ve denetlenmesi görevlerinde bulunmuﬂ zevattand›r- güzergah›nda bulunmas› ve bar›nd›rd›¤› mühim yap›lar dolay›s›yla dikkati çekmektedir.
‹skender Baba Tekkesi’nin tan›t›m›na, tasavvuf ve tarikatlar›n ﬂehrin gündelik
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hayat›nda nerede durdu¤unu göstermesi aç›s›ndan feda etmekten çekinmeyece¤imiz k›sa bir giriﬂin ard›ndan geçilecektir.

I. ‹stanbul’da Tasavvuf Merkezli Gündelik Hayat›n
Seyr u Sülûku:
1. Siyasi idare aç›s›ndan:
Fetih ile baﬂlayan iskan ve ‹slamlaﬂma süreci -Fatih dönemi d›ﬂar›da tutulursa‹slâmî kurumlardan olan tekke ve tarikatlar› ‹stanbul’a yöneltmiﬂ ve burada baﬂka hiçbir ‹slam ﬂehrine nasip olmayan zenginlikte bir tasavvuf kültürü inﬂa edilmiﬂtir. 1925 y›l›nda faaliyetlerine son verilene kadar en az 500 tekkeye ev sahipli¤i yapan ‹stanbul için 20. yy’›n baﬂlar›nda nüfusunun bir milyon civar›nda
seyretmesi göz önüne al›nd›¤›nda tasavvufî faaliyetlerin bir ﬂehir ölçe¤inde hem
kemiyet hem de keyfiyet aç›s›ndan sahip oldu¤u zenginli¤i yans›tmaktad›r.
Kurumsal yap›lar› tekke ve zaviyeler olan tarikatlar, ﬂehrin gündelik hayat›nda
devlet ile vatandaﬂ›n›n çift yönlü iletiﬂiminin buluﬂma ve kavuﬂma noktas›nda
bulunmakta, meﬂru görülen (devletçe tescil edilmiﬂ) tekkeler vas›tas›yla farkl›
kimlik türleri meﬂruiyet kazanmaktad›r.
Tekke ve tarikatlar›n, ilk uygulamalar›n› II. Beyaz›d ile görmeye baﬂlad›¤›m›z bu
hususiyetleri 15. yy’dan önceki adem-i merkeziyetçi karakterlerinin merkeziyetçilik lehine çevrilmesine katk› sa¤lam›ﬂ, bu dönemle birlikte klasik anlam›yla
kurumsal yap›lar›na kavuﬂmuﬂlard›r. Devlet de bu yöneliﬂi ﬂeyh ailelerine iktisadi ayr›cal›klar ve baz› vergilerden muafiyet ile desteklemiﬂtir.
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Fatih döneminde hiçbir büyük tarikat ﬂehrin gündelik hayat›nda girmemiﬂ, girememiﬂtir. Nitekim Fatih’in benimsedi¤i ‘imparatorluk siyaseti’ idari aç›dan
kan ba¤›na ya da hilafet yoluyla ruhani otoriteye ba¤lanan ve ço¤unlukla birer
aile müessesesi gibi iﬂleyen tarikatlarca esnetilme ihtimali üzerine devlet-tarikat
iliﬂkileri ask›ya al›nm›ﬂ, bunun yerine ‘toplumsal köksüzlü¤ü’ ifade eden ‘devﬂirme’ modeli desteklenmiﬂtir. Bu siyaset gere¤ince tekke yerine medrese, sufi\arif\derviﬂ yerine ulemaya itibar edilmiﬂtir. Nitekim bugün sufi kimli¤i vurgulanan Bayrami ﬂeyhlerinden Akﬂemseddin Zeyrek Medresesi’nde ‘alim’ s›fat›yla
ders vermiﬂtir. Bununla birlikte medrese vurgusu bask›n, ﬂehirli tarikatlardan
olan Zeyniyye (Bursa) ve Mevleviyye (Konya) faaliyetlerine tesadüf edilen yegane tarikatlard›r.
‹stanbul’da tasavvufî hayat›n as›l temelleri II. Beyaz›d ile at›lm›ﬂ, Halvetiyye,
Bayramiyye ve Nakﬂibendiyye ilk defa bu dönemde faaliyet imkan›na kavuﬂmuﬂtur. Tarikat faaliyetlerinin bu kadar gecikmesinin nedenleri aras›nda Fatih
Sultan Mehmed’in mesafeli tutumunun yan›nda, bu dönemin tasavvuf ehlinin
henüz klasik anlamda örgütlenmelerini sa¤layamamalar› ve özellikle de ‹ran
kaynakl› siyasi ak›mlara aç›k halde bulunmalar› zikredilebilir. Nitekim bu ikinci husus Fatih’ten sonraki padiﬂahlarca devlet lehine çevrilmiﬂtir. Anadolu’daki
ﬁii yay›lmalar›na karﬂ› Bektaﬂili¤in desteklenmesi bunlardan sadece biridir.
II. Bayezid ile baﬂlayan bu süreçte ﬂehrin gündelik hayat›na kat›lan ilk tarikatlar Horasan kökenli olup, Anadolu süzgecinden geçerek ‹stanbul’a ulaﬂan tarikatlard›r. Rufai, Sadi ve Bedevi gibi Arap kökenli tarikat mensuplar›n›n ‹stanbul’a ulaﬂmalar› 18. yy’a kadar sarkm›ﬂ, yay›lmalar› da bu ﬂeyhlerden hilafet
alan Türk ﬂeyhleri üzerinden sa¤lanm›ﬂt›r.
19. yy ile baﬂlayan yeni süreçte ise tekke ve tarikatlar, ilk örne¤ine Fatih’te rastlad›¤›m›z merkeziyet yanl›s› siyasi politikalar›n istikametinde bir dizi ›slahatlara konu olmuﬂ, vak›flar› Evkaf Nezaretinin, ﬂeyh atamalar› da Meclis-i Meﬂayihin denetimine al›nm›ﬂt›r.

2. Sosyal aç›dan:
Ayn› mescidde ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte ikamet ettikleri ﬂehir kesimi tan›m› ile klasikleﬂen mahalle, sosyal yetki ve vazîfeleri dînî vazifelerinden
k›yaslanamayacak kadar çok ve yo¤un olan imamlar taraf›ndan yönetilmektedir.
‹mamlar mahalledeki nikah, do¤um, cenaze, mahallelinin ikameti gibi en geniﬂ
manas›yla “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker”le sorumlu olup, Osmanl› mahallesinde biricik otoritedirler. Nitekim Hüseyîn Ayvansarâyî (öl. 1201/1787),
fetihten eserini telif etti¤i 18. yy’›n son çeyre¤ine kadar ‹stanbul’da inﬂa edilmiﬂ
mescid ve camiler hakk›nda en geniﬂ bilgileri ihtiva eden, ‘camiler bahçesi’
ad›ndaki Hadîkatü’l-Cevâmî (1195/1781)sinde anlatt›¤› mescidler için e¤er varsa “mahallesi vard›r” kayd› koymas› mahallenin o mescid etraf›nda kuruldu¤u
ve padiﬂah berât› ile hizmete al›nan ve ehl-i berat olmak hasebiyle askeriyyeden
say›lan imam›n›n da mahallenin yöneticisi oldu¤una delalet etmektedir. ‹mam359
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lar›n Osmanl› toplumundaki statüleri Tanzimât ile de¤er kaybetmeye baﬂlam›ﬂ,
nihâyet muhtarl›k kurumunun tesis edilmesiyle yetki ve vazifeleri sadece dînî
alanla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Yine 18.yy’›n ortalar›na de¤in çok parçal› ve merkezli
gündelik hayat›n bu tarihlerden sonra köprülerin inﬂas› ve ﬂirket-i hayriyye vapurlar›n›n faaliyetlerine baﬂlamalar› ile belli merkezlerde yo¤unlaﬂmaya baﬂlamas› günümüze kadar artarak devam eden süreç nihâyetinde mahalle kurumunu klasik anlam› ve etkinli¤inden ziyade sadece idari bölünmeleri ihtiva eder
hale getirmiﬂtir.
‹stanbul’da gündelik hayat›n etraf›nda döndü¤ü cami-ev-çarﬂ› üçgenine
17.yy.’dan sonra kat›lan ve hemen bir ço¤u bir külliyeye bitiﬂik veya kendi müﬂtemilatlar›nda mescid ihtiva eden tekkelerin, idarecileri olan ﬂeyhleri, genellikle söz konusu mescid veya caminin de imam› olduklar› görülmektedir. Bu durumda onlar›n tasavvufî kimliklerine ilave edilen imam kimli¤i ile toplumdaki
etkinlikleri daha fazla artmaktad›r. Örne¤in Ahmediye Rufâî Tekkesi’nin ilk ﬂeyhi olan Mahmut Râci Efendi külliye dahilindeki mescidin imaml›¤›n› da deruhte etmekteydi. Yine Rufâî Âsitânesi’nin dokuzuncu ﬂeyhi olan Büyük Tevfik
Efendi’nin o¤lu ve halîfesi Ahmed Ziyâeddin Efendi (öl. 1334/1917; Ziyâ Molla)’nin Üsküdar’›n çeﬂitli camilerinde verdi¤i vaazlara ilaveten Malatyal› ‹smâil
A¤a Camii’nde imaml›k yapt›¤› ﬂimdilik bulabildi¤imiz örneklerdendir.

II. ‹skender Baba (Kaymakç›) Tekkesi:
Tekke, Gündo¤umu Caddesi üzerinde, cadde ile Dönme Dolap Soka¤›’n›n birleﬂti¤i köﬂede, Menzilhane Yokuﬂu’nun yer almaktad›r. Kaynaklarda ‹skender Baba Tekkesi diye de an›lan tekke ilkin Kanuni Sultan Süleyman döneminin (hd.
1520-1566) yeniçeri a¤alar›ndan1 Mehmed Efendi (öl. 954/1547-8)2 taraf›ndan
mescid olarak inﬂa edilmiﬂ, 18. yy’›n ortalar›ndan itibaren Celvetî meﬂayihinden
Kaymakc›zâde el-Hâc Mehmed Efendi (öl. 1183/1769) taraf›ndan Celvetî meﬂihat› konularak tekkeye çevrilmiﬂtir. Tesisinden seddine kadar Celvetî kalan ve
ayin günü çarﬂamba olan Kaymakç›zâde Tekkesi, Celvetîli¤in Hâﬂimî kolunun
temsil edildi¤i ‹nâdiye Tekkesi’nin üçüncü ﬂeyhi Seyyid Mehmed Gâlip Efendi’nin (öl. 1247/1831) torunu ve halifesi olan dördüncü ﬂeyh Mehmed ﬁâkir
Efendi (öl. 1279/1862) ile Hâﬂimîli¤e ba¤lanm›ﬂt›r. Band›rmal›zade Tekkesi bu
oturumun akabinde Ahmet Temiz taraf›ndan sunulacakt›r.

II. a. Mescid:
Bu gün yerinde olmayan mescid, tekkenin son ﬂeyhi Mehmed R›za Efendi’nin
Meclis-i Meﬂâyihin talebi üzerine kaleme ald›¤› 26 Teﬂrîn-i sânî 1334 (21 Safer
1337/25 Kas›m 1918) tarihini taﬂ›yan ve Tekâyâ ve Merâkiz Defterine kaydedilen tercüme-i halinde zikretti¤ine göre, M›s›rl› ﬁeyh Mehmed Efendi taraf›ndan
vefat›ndan dokuz y›l önce yani 945 (1538-9) y›l›nda inﬂa edilmiﬂtir.3 Bu durumda Mehmed Efendi Mescidi ile Kefçe Dede Mescidi caddemizin ilk dînî yap›lar›
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olmuﬂtur. Ancak Ayvansarâyî’nin Mehmed Efendi Mescidi için “mahallesi yoktur” kayd› düﬂmesi mescidin Kefçe Dede Mescidi kadar merkezi bir rol oynamad›¤›n› göstermektedir.4
Hadîkada sadece “... Karîbinde meﬂâyih-i sûfiyyeden ‹skender Baba medfûndur...” kayd› ve Hadîkan›n Hattat Rak›m nüshas›na düﬂülen “Mescid-i merkûm
kurbünde meﬂâyih-i sûfiyyeden ‹skender Baba ba[de] zemân bir Halvetî tekyesi
binâ etmiﬂ idi.”5 zeyli ile yetinmek zorunda oldu¤umuz tekkeye ismini veren ‹skender Baba’n›n, nakilden anlaﬂ›lan bir Halvetî ﬂeyhi olup, burada bir tekke kurdu¤udur.6

II. b. Tekke:
Mehmed Efendi taraf›ndan 945 (1538-9) y›l›nda inﬂa edilen mescid Kaymakç›zâde el-hâc Mehmed Efendi (öl. 1183/1769) taraf›ndan 18. yy ortalar›ndan itibaren Celvetî meﬂihat› konularak tekkeye çevrilmiﬂtir. Tesisinden 1925’e kadar
Celvetî meﬂihat›n›n kesintisiz devam etti¤i tekkenin uzun ömürlülü¤ünün tekkede ﬂeyh olanlar›n›n iki ﬂeyh ailesinden gelmesine ba¤lanabilir. Nitekim tekkenin Hâﬂimîli¤e geçmeden önceki ﬂeyhleri Kaymakç›zâde ailesinden, daha sonra
da Hâﬂim Baba neslinden geldi¤i görülmektedir.

Tekke listelerine göre Kaymakç› Tekkesi:
En geniﬂ anlam› ile ‘tekke listeleri’ olarak isimlendirebilece¤imiz mecmua-i tekayalar ‹stanbul’daki tekkelerin; tarikatlar›, silsile-i meﬂâyihleri, yerleri, zikir
günleri, tekkede ikamet edenlerin nüfuslar› gibi tekkeler tarihi için mühim ve
ilk elden bilgiler ihtiva etmektedirler. Tespit edebildi¤imiz kadar›yla ilki I. Abdülhamit’in devr-i saltanat›nda (hd. 1774-1789) 1199 [1784] senesinin hicrî y›lbaﬂ›nda, tarikat erbâb›n›n hay›r duas›n› almak gayesiyle da¤›lacak atiyyeler için
düzenlenen liste ile baﬂlay›p, 30 kas›m 1925’teki 677 say›l› Tekke ve Zâviyelerin Seddine Dâir Kanûn’un hemen akabinde dergahlar›n özellikle vak›flar ile ilgili yönlerinin tesbiti için düzenlenen Tekâyâ ve Zevâyâya Mahsûs Defteri ile
nihâyete eren yaklaﬂ›k yirmi kadar liste bu çal›ﬂmada mukayeseli olarak kullan›lm›ﬂt›r. Vakit darl›¤› ve siz k›ymetli dinleyenlerin sab›rlar›n›, tarihi kay›tlar›
alt alta okuyarak taﬂ›rmamak için geçiyor, mukayeselerini sundu¤um paragrafla
tebli¤ime devam ediyorum.
1 Muharrem1199 [13 Kas›m 1784] tarihli listede, “Üsküdar’da ‹skender Baba
Tekkesi”;7 1220/1805 tarihli listede “Menzilhâne yokuﬂunda Kaymakc›zâde Tekyesi”;8 1823’lerde haz›rland›¤› tahmin edilen listede, “Tarîk-i Hazret-i Gülﬂenî
Kuddise Sirruhu’l-A’lâ Dergâhlar› Dâ’îleri, 11. Üsküdar’da Menzilhâne kurbünde Kaymakc›zâde Mehmed Sâd›k Efendi dâ’îleri”;9 1240 hicri (1825’ten sonra)
y›llarda yaz›ld›¤› tahmin edilen listede, “Eski Menzilhâne’de Kaymakc›zâde
Tekyesi Celvetî”;10 12 Muharrem 1250 (24 May›s 1834)’de tarihli Surnâmede,
“Üsküdar’da Ahmediye kurbünde ‹skender Baba Tekyesi ﬂeyhi Mehmed Sâd›k
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Efendi”;11 1840 tarihli Âsitâne-i Aliyye’de ve Bilâd-› Selâse’de Kâin El’an Mevcûd ve Muhterik Olmuﬂ Tekkelerin ‹sim ve ﬁöhretleri ve Mukâbele-i ﬁerîfe Günleri Beyân Olunur ser-levhal› listede, “[Âyin Günü] Çarﬂamba, [Tarîkat›] Halvetiyyeden, [‹smi] ‹skender Baba Tekkesi, [Mevkii] der kurb-› A¤ahamâm› der Üsküdâr”;12 Melekpaﬂazâde Kadri Bey’in (öl. 1262/1846) Hânkâhnâmesinde,
“[Âyin Günü] Çarﬂamba, [Tarîkat›] Halvetiyyeden, [‹smi] ‹skender Baba Tekyesi, [Mevkii] der kurb-› A¤ahamâm› der Üsküdâr”;13 1277 (1860) y›l›na ait Muharramiye Defterinde, “[Üsküdâr’da ‹skender Dede Tekyesi;14 1288/1871-2 tarihinde düzenlendi¤i tahmin edilen ‹stanbul Tekkeleri Nüfûs Vukû’at› Defterinde tekkede ikamet eden biri ﬂeyh üç kiﬂi-, “Üsküdar’da A¤a Camii civar›nda Tarîki
Halvetiyyeden ‹skender Baba Tekyesi, Post-niﬂîni es-Seyyid Yûsuf Seyfeddîn
Efendi bin Abdürrahîm Selâmet Efendi Âsitâneli [‹stanbullu] mevlûdu, 1241
(1825-6), Dâmâd› Mehmed ﬁehâbeddîn Efendi. Âsitâneli [‹stanbullu] mevlûdu,
1266 (1849-50), Cemâleddîn Efendi bin Alî Raîf. Âsitâneli [‹stanbullu] mevlûdu,
1270 (1853-4);15 1301/1885 tarihli “Dersaâdet ve Bilâd-› Selâsede Mevcûd bi-lCümle Tekâyâ ve Zevâyân›n Esâmiyle Bulunduklar› Mahallerin Semt-i Meﬂhûrlar› ve Tarîkatlar› ve Dâhil-i Tahrîr olan Zükûr ve ‹nâs Nüfûs Mevcûdlar›n›n
Mikdâr›n› Mübeyyin Cedvelinde, “[‹smi] ‹skender Baba Dergâh›, [Semti] Üsküdar, Halvetî [Aded-i Tekâyâ ve Zevâyâ] 235, [Belediyye dairesi] 9, [Erkek] 3, [Kad›n] 3”;16 Band›rmal›zâde Ahmed Münîb Efendi’nin 1307 (1889-90) tarihli Mecmû’a-i Tekâyâs›na göre, [Âyin Günü] Çarﬂamba, [Esâmî-i Tekâyâ] ‹skender Baba, [Semt-i Meﬂhûr] Üsküdar’da A¤a Hamam› kurbünde, [Nev-’i Tarîk] Celvetî,
[el-Yevm ﬁeyhi] Mehmed Gâlib Efendi, [Mülâhazât] Kaymakc›zâde Tekkesi;17
Miladi 1890-1894 y›llar›n› kapsayan Dersa’âdet Tekâyâ ve Zevâyâ Ta’âmmiye
Defterinde, “[Mikdâr-› ma’âﬂ gurûﬂ] 14, [Tahsîs Târihi] 8.11.99 (20.1.1884), [Esâmî] Mehmed Gâlib Efendi, [ﬁöhreti] ‹skender Tekyesi ﬂeyhi”;18 Ahmed Muhyiddîn Efendi (öl. 1327/1909)’nin Tomâr-› Tekâyâs›nda, “[S›ra No] 194. Üsküdar’da
‹skender Baba veya Kaymakzâde Tekkesi: 8 post-niﬂîn;19 ve son olarak Erzurumlu Yeﬂilzâde Mehmed Sâlih Efendi’nin Rehber-i Tekâyâs›nda “Mâmûr”20 oldu¤u
kaydedilmiﬂtir.
Buna göre; 1199 (1784) tarihinde ilk listeden itibaren kendisinden bahsedilen
tekkenin ilkin “‹skender Baba” olarak an›l›rken 1220/1805 tarihli listeyle “Kaymakc›zâde Tekyesi” ad›yla da an›lmaya baﬂland›¤›n› görmekteyiz. 1823’lü y›llara ait listede sehven ‘Gülﬂenî’ denilmiﬂ,21 benzer hata 1840 ve 1846 tarihli iki listede devam ederek ‘Halvetiyye’ olarak tezahür etmiﬂtir. 1288’den sonra haz›rlanan ‹stanbul Tekkeleri Nüfûs Vukû’at› Defterinde, 30. merkez Hüdâyî Âsitânesi’ne idari aç›dan da ba¤lanarak tekkede ikamet eden biri ﬂeyh üç kiﬂi ‘Halvetiyye’ galat›yla devam ettirilmiﬂ, dönemin ﬂeyhi olarak da baﬂka hiçbir yerde do¤rulayamad›¤›m›z “es-Seyyid Yûsuf Seyfeddîn Efendi bin Abdürrahîm Selâmet
Efendi” zikredilmiﬂtir. Tabîbzâde’nin listesine göre bu dönemin ﬂeyhi Mehmed
ﬁerâfeddin Efendi (öl.1310/1892)’dir.22 Bu listenin öncekilerden fark› ‹stanbul
ve bilâd-› selâsede bulunan 252 tekkenin tarikatlar› nazar-› itibara al›nmadan
bölgesindeki en hat›r› say›l›r tekkeye -bu ço¤unlukla asitane olmakta- 35 merkeze taksim edilmiﬂtir.
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1301 (1885) y›l›nda tekkede 3 erkek ile üç kad›n ikamet etmektedir. Kendisi de
Kaymakc›zâde Tekkesi’ne Hâﬂimî meﬂihat›n› koyanlar›n neslinden gelen Band›rmal›zâde Ahmed Münîb Efendi, 1307 (1889-90) tarihli Mecmû’a-i Tekâyâs›nda ve ondan beﬂ sene sonraki baﬂka bir listede tekkenin hal-i haz›rdaki ﬂeyhi
olarak Mehmed Gâlib Efendi verilmiﬂtir ki, söz konusu bu ﬂeyh 1247 (1831) y›l›nda vefat eden ‹nâdiye tekkesi ﬂeyhi Mehmed Gâlib Efendi olamaz. Tekkenin
en tafsilatl› ﬂeyh listesini veren Tabîbzâde’ye göre bu dönemde meﬂîhat Mehmed ﬁerâfeddîn Efendi’nin (öl. 1310/1892) elindedir.23 Bu durumda Mehmed
Gâlib Efendi’nin yine Tabîbzade’nin yedinci ﬂeyh olarak zikretti¤i 12 Cemâziyelevvel 1330’da (30 Nisan 1912) vefat eden [Küçük] Mehmed Gâlib Efendi oldu¤una hükmetmek gerekir.24 Ahmed Muhyiddîn Efendi’nin 20. yy’›n baﬂlar›nda
yazd›¤› listesinde tekkenin 8 ﬂeyhe ev sahipli¤i yapt›¤›n› kaydetmesi listelerimizde ismi zikredilmeyen tekkenin sekizinci ve son ﬂeyhi Mehmed R›za Efendi’ye (d. 1282/1865-6 - öl.?/?) iﬂaret etmektedir. Ve son olarak Hüseyin Vassâf’›n
k›smî listesinde Celvetî tekkeleri zikredilmedi¤i için do¤al olarak tekkemiz yer
almamaktad›r.
Tesisinden 1925’e kadar Celvetî meﬂihat›n›n kesintisiz olarak devam etti¤i tekkenin tekke listelerimizin baz›lar›nda ‘Halvetî’ olarak kaydedilmesi meﬂhur bir
galattan öteye gitmemektedir. Sebebini tam olarak tesbit edemedi¤imiz bu hatalar›n bir k›sm› -t›pk› gözün kör olmas› gibi- ‘celvet’ ve ‘halvet’ kelimelerinin Arabî harfler ile yaz›l›ﬂlar›n›n yak›nl›¤›25 ile dikkatsizlikler26 ve Hadîkan›n Hattat
Rak›m nüshas›na düﬂülen ve fakat varl›¤›n› ispat edemedi¤imiz ‹skender Baba’n›n “Halvetî tekyesi” kurdu¤una dair rivâyetle alakal› olmal›d›r. Caddeyi 18.
yy’›n son çeyre¤inde gezen Ayvansarâyî’nin “Kaymakc› ﬁeyh demekle maruf
Halvetî Tekkesi”27 ifadeleri üzerine; Kaymakç› Celvetî Tekkesi’nin ilk ﬂeyhi olan
Kaymakc›zade Mehmed Efendi (öl. 1183/1769) babas›n›n Halvetî tekkesine Celvetî meﬂihat› koymuﬂ ve bu durumda tekke 18.yy’›n ortalar›nda ikinci defa tesis
edilmiﬂ olabilir. Ayr›ca tekkenin son ﬂeyhi Mehmed R›za Efendi’nin (d.
1282/1865-6) otobiyografisinde kaydetti¤i “Dergâh esasen Halvetî Tarîkine mensub olub bugün çarﬂamba günleri ve mübarek gecelerde Halvetî erkân› icrâ
olunmaktad›r”28 sözleri e¤er nâﬂirin okuma hatas›ndan kaynaklanm›yorsa Celvetî-Halvetî ihtilaf›n›n çözümü için daha esasl› ve ilk elden vesikalara ulaﬂmay›
icbar etmektedir.

Kaymakç› Tekkesi ﬁeyhleri:
1917’lerde haz›rland›¤› tahmin edilen Tabibzâde Derviﬂ Mehmed ﬁükri bin ‹smâîl’in, ‹stanbul Hânkâhlar› Meﬂâyihi yedi ﬂeyhin isimleri, vefat tarihleri ile ilgili elimizdeki en tafsilatl› liste oldu¤u için Kaymakç› Tekkesi’nin ﬂeyhlerini tesbit ederken bu listeyi esas alarak:29
1. Mehmed Efendi (öl. 1183/1769). Tekkenin kendi ad›na izafe edildi¤i Kaymakc› ﬁeyh’in o¤lu olan tekkenin ilk ﬂeyhi Mehmed Efendi’nin hayat› hakk›nda tatmin edici bilgilere ulaﬂ›lamam›ﬂ, hazirede de mezar taﬂ›na tesadüf edilememiﬂtir.
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2. Abdurrahmân Efendi (öl. 1224/1809-10). Kaymakc› ﬂeyhin torunu ve Mehmed
Efendi’nin o¤ludur. Vefat›nda hazireye defn edilmiﬂtir.30
3. Hâf›z Mehmed Sâd›k Efendi (öl. 1262/1848). Abdurrahmân Efendi’nin torunu
olan Mehmed Sâd›k Efendi, Baha Tanman’a göre Abdurrahmân Efendi’nin o¤lu
ﬁeyh Ali Efendi’den torunudur.31 Hazirede yer alan 25 Cemaziyelevvel 1218 (12
Eylül 1803) tarihli ﬁeyh Ali R›za Efendi’ye ait mezar taﬂ›nda geçen “Kaymakc›zâde hafîdi” ibaresinden bahsi geçen Ali R›za Efendi’nin Sâd›k Efendi’nin babas› oldu¤una hükmetmek gerekir.32 Bu gün ‹skender Baba Türbesi içinde yer alan
üç sandukadan biri Sâd›k Efendi’ye ait olup mezar taﬂ› yoktur.33
4. Mehmed ﬁâkir Efendi (öl. 25 Receb 1279/16 Ocak 1863). Mehmed Efendi ‹nâdiye Tekkesi postniﬂini Seyyid Mehmed Gâlip Efendi (öl. 1247/1831)’nin torunu ve halifesi34 olup bu ﬂeyh ile tekke Celvetiyyenin Hâﬂimî koluna ba¤lanm›ﬂt›r.
Vefat›nda Karacaahmed Mezarl›¤›’n›n ‹nâdiye Tekkesi’ne en yak›n adas›na (10.
ada) defn edilen Mehmed ﬁâkir Efendi’nin tarikat sikkeli mezar taﬂ›ndan ayr›ca
matbah-› âmire müdîr-i esbâk› Lütfullah Efendi’nin kardeﬂi oldu¤unu ö¤renmekteyiz.35
5. Tabibzade’ye göre beﬂinci Mehmed ﬁâkir Efendi’nin o¤lu Mehmed ﬁerâfeddin
Efendi (öl. 1310/1892)’dir. Babas›n›n yan›na defn edilen ﬁerâfeddîn Efendi’nin
mezar taﬂ› kitabesinde, Dâhiliyye ve Evkâf-› Hümâyûn mektupçusu ve Orman
ve Madenler Meclisi reisli¤i yapt›¤› kaydedilirken babas›n›n tekkesinde ﬂeyhlik
yapt›¤› zikredilmemiﬂtir.36 1288’den sonra (1872’den sonra) düzenlenen Nüfûs
Vukû’at› Defterinde devrinin ﬂeyhi olarak ‹nâdiye Tekkesi dördüncü ﬂeyhi Abdurrahîm Selâmet Efendi (öl. 1266/1849-50)’nin37 o¤lu Seyyid Yûsuf Seyfeddîn
Efendi gösterilmektedir. Di¤er kaynaklarda do¤rulayamamakla beraber ﬁerâfeddîn Efendi’nin mezar taﬂ› kitabesinde ﬂeyhli¤i kaydedilmemesi ve Nüfus Vukû’at› Defterinin devlet ciddiyeti ile düzenlenmesinden yola ç›karak, beﬂinci
ﬂeyhin Seyyid Yûsuf Seyfeddîn Efendi oldu¤u kanaatindeyim. ‹stanbul’da 1241
(1825-6) y›l›nda do¤an Yûsuf Seyfeddîn Efendi, Mehmed ﬁâkir Efendi’nin vefat›ndan sonra -25 Receb 1279/16 Ocak 1863)- 38 yaﬂlar›nda meﬂîhata baﬂlam›ﬂken bu görevde ne kadar kald›¤› ise ﬂimdilik tesbit edilememiﬂtir.
6. Hâc’da vefât eden Mehmed Sâfî Efendi (öl. 1300/1895).38 Sâfî Efendi’nin hayat›na dair kulland›¤›m›z kaynaklarda vefat tarihi ve yeri d›ﬂ›nda her hangi bir
malumata tesadüf edilememiﬂtir.
7. Küçük Mehmed Gâlib Efendi. (öl. 12 Cemâziyelevvel 1330/30 Nisan 1912).
Ayn› zamanda ‹nâdiye Tekkesi alt›nc› ﬂeyhi olan39 Mehmed Gâlib Efendi hakk›nda malumat ‹nâdiye Tekkesi anlat›l›rken verilecektir.
8. Mehmed R›za Efendi (d. 1282/1865-6; öl. 1337/1918’den sonra). 36 yaﬂ›nda
iken (1318/1900-1) babas› Mehmed Gâlib Efendi’den icâzet alm›ﬂ, 45 yaﬂ›nda
(1327/1909) y›l›nda tekkenin ﬂeyhli¤ine atanm›ﬂt›r. Vefat tarihini ulaﬂamad›¤›m›z R›za Efendi 25 Kas›m 1918 (rûmi, 26 Teﬂrîn-i sânî 1334; hicrî, 21 Safer
1337) y›l›nda yazd›¤› hal tercümesinde; Band›rmal›zâde ailesine mensub oldu¤unu, ilk ilimleri Üsküdar K›s›kl› Mektebi Muallimi Hoca Sabri Efendi’den al›p,
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Gündo¤umu Caddesinden genel görünüm

h›fz›n› ikmal ederek Üsküdar Dersiâmlar›ndan Salih Nazif Efendi’den Kâfiyeye,
‹stanbul Dersiâmlar›ndan Sultan Bayezit’teki Dâru’l-Tedrîsde Mant›ka kadar
okudu¤unu kaydeder. Bir süre Üsküdar Adliye Mahkemesinde çal›ﬂm›ﬂ olan R›za Efendi kodro tensîkat›nda tazminat alarak kadro d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ, mescidin
imaml›k vazifesini de îfâ etti¤i tekkeye ﬂeyh olarak atanm›ﬂt›r. Meﬂihat›n›n 10.
y›l›na denk gelen tercüme-i hal varakas›na göre R›za Efendi’nin halifesi olmay›p, sekiz kadar muhibbi ile müntesibi vard›r.40

Sonuç:
Bugüne haziresi, kargir ‹skender Baba Türbesi ve türbeye muzaf sadece su haznesi kalm›ﬂ 1141 (1728-9) tarihli Damat ‹brahim Paﬂa’n›n (öl. 1143/1730) yapt›rd›¤› çeﬂmesi kalan tekke, Encümen Arﬂivi’nde kay›tl› 1944 y›l›na ait foto¤rafta;
yap›m malzemeleri ve yükseklikleri farkl› üç kattan oluﬂtu¤u, güney yönünde
demir parmakl›klarla örülü üç pencereli ‹skender Baba Türbesi, kuzey yönünde
mescid-tevhidhânesi ve üzerinde iki katl› haremlik-selaml›k görülebilmektedir.
Bak›ms›zl›ktan harabeye dönmüﬂ olan ahﬂap tekke Cumhuriyet döneminde bir
müddet mescid olarak kullan›lm›ﬂ, daha sonra kederine terk edilerek bilinmeyen bir tarihte y›k›lm›ﬂt›r.41
Mescide muzaf olan çeﬂme 1141 (1728-9) y›l›nda ve muhtemelen tekkenin tesisinden önce mescidin A¤a Hamam›’na bakan cihetine inﬂa edilmiﬂtir. Ön yüzü
mermerden yap›lan çeﬂme 1944 tarihli foto¤rafta görülmekte iken bu tarihten
sonra Topkap› Saray›’na taﬂ›nm›ﬂ, taﬂtan örülmüﬂ su haznesi kaderine terk edilmiﬂtir.42
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Hankâh-› âlemin bir ﬁeyh-i kâmil ârifi / Cân gibi gözden nihân oldu cihândan çekdi pây› /Heb fi’llah olub mazhar o mahbûbü’l-kulûb /Cem ide piri Hüdâyî ile Cennet’de Hüdâ’y› /Bunda ârâm eylemek itmez tasavvuf-› âﬂikân /Bu güzergâh-› fenâdan göçmede ﬂâh ü gedâyî /Nâ-bergâh kurb-i
Rabbanî’ye buldukda vusûl /Tekye-gâh asr›nda kalmad› hiç hay ü huy /Gûﬂ›na erdikde emr-i “irc›î” bin cân ile /Astân-› Hazreti Mevlâ’ya oldu hem-sâye /Didi bir yâr-› S›dd›kî fevtine târîh içün
/Eyliye Kaymakc›zâde gülistân-› kabrini cây. 1224
31 Tanman, agm, s. 506. Mehmed N. Haskan ise ﬁeyh Abdurrahmân Efendi’den sonra meﬂîhatin
vefat tarihi belli olmayan ﬁeyh Ali Efendi’ye geçti¤ini kaydeder. Ancak bu bilgiye di¤er kaynak19
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larda rastlayamad›k. Krﬂ. Haskan, “Kaymakç› Tekkesi Mescidi”, a.g.e., c. 1, s. 237.
32 Mezar taﬂ› kitabesi de: Sözünün eri ‹skender Baba’n›n kulu Kaymakc›-zâde hafîdi merhûm ﬂeyh
Mehmed Ali R›za rûhuna Fatiha. 25 Cemaziyelevvel 1218”dir.
33 Haskan, a.g.e., c. 1, s. 237.
34 H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul M. Ü. ‹. F. V. Yay›nlar› 1984, s. 279.
35 Metnin tamam›; Tarîkat-i aliyye-i Halvetiyye’den Band›rmal›/ zâde ah eﬂ-ﬁeyh es-seyyid Mehmed Gâlib/ Efendi kuddise s›rruh’l-âlâ/ hazretleri’nin bendegân›ndan ve matbah-›/ amire müdîr-i
esbâk› Lutfullah Efendi/ merhumun birâderi olub ‹skender Baba/ Dergâh-› ﬁerifi post-niﬂîni iken/
dâhil-i ravza-i cinân olan/ eﬂ-ﬁeyh es-seyyid Mehmed ﬁâkir/ Efendi rûh-i ﬂerifleri çün el-Fâtiha.
25 Receb 1279 (16 Ocak 1863). Bkz Haskan, a.g.e., c. 2, s. 882.
36 Hüve’l-Bâkî/ Tarîkat-i Celvetî ricâlinden/ kutbü’l-ârifîn Band›rmavî/ ﬁeyh Yûsuf Efendi hazretlerinin/ sülâle-i tâhire mesnedin ve ‹skender/ Baba Dergâh› post-niﬂîni /ﬁâkir Efendi mahdûmu/
Dâhiliye ve Evkâf-› Hümâyun/ Mektubcusu ve Orman ve Ma’âdin/ Meclisi Reîsi tarîkat-i aliyye-i
Celvetiyye/ ve kudemâ-y› ricâlden es-seyyid Mehmed/ ﬁerâfeddîn Efendi’nin kabridir/ Ruhi-çün
lillâhi’l-Fâtiha. 25 Ramazan 1310 (12 Nisan 1893). bk. Haskan, a.g.e., c. 1, s. 238.
37 Abdurrahîm Selâmet Efendi de Kaymakç› Tekkesi’ne Hâﬂimî meﬂîhat› koyduran ‹nâdiye Tekkesi üçüncü ﬂeyhi Mehmed Gâlip Efendi’nin (öl. 1247/1831) o¤ludur. Krﬂ. Zâkir ﬁükrü, a.g.e., s.
23. Bu girift iliﬂkiler söz konusu iki tekkenin hem tarikat hem de neﬂ’e itibariyle yak›nl›¤›n› göstermektedir.
38 Tanman ve Haskan’a göre Ahmed Sâfî Efendi. Krﬂ. Tanman, agm, s. 506; Haskan, a.g.e., c. 1, s. 237.
39 krﬂ. Zâkir ﬁükrü, a.g.e., s. 23.
40 Albayrak, a.g.e., s. 109-10. Hazirede medfun zevat›n haziredeki yerleﬂimleri ve mezar taﬂ› kitabelerini daha sonra ilave edece¤iz.
41 Baha Tanman, “Kaymakç› Tekkesi”, DB‹stA, c. 4, s. 506.
42 Ayvansarâyî, Mecmu’a-i Tevârih, s. s. 51-2; Çeçen, age, s. 98-9; Haskan, “Nevﬂehirli ‹brahim Paﬂa Çeﬂmesi”, a.g.e., c. 2, s. 1135-6; Tan›ﬂ›k, age, c. 2, s. 324.

367

.

Band›rmal›zâde Tekkesi ve Tasavvuf
Tarihimizdeki Yeri
A H M E T

T E M ‹ Z

Araﬂt›rmac› - Yazar

Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerine nispet edilen Celvetîli¤in dört kolu oldu¤u
herkesçe malum olup biz tebli¤imizin birinci bölümünde bu dört koldan biri
olan Haﬂimiye kolunu ve buna ba¤l› olarak Band›rmal›zade Tekkesinin tasavvuf
tarihimizdeki yerini ve önemini; ikinci bölümde ise Band›rmal›zade Ahmed
Münib Efendi’nin Mir’ât-› Turuk adl› eserini inceleyece¤iz.
Band›rmal›zade Tekkesi-Mescidi (‹nadiye Tekkesi Mescidi) :
Band›rmal›zade Tekkesi, Üsküdar’›n ‹nadiye semtinde, eski ad› Menzilhane Yokuﬂu olan Gündo¤umu Caddesi ile ‹nadiye Mezarl›k Soka¤›n›n birleﬂti¤i yerde
ve soka¤›n sol köﬂesindedir.
Tekke 1145/1732 y›l›nda Celvetîye ﬂeyhlerinden Seyyid Yusuf Nizameddin
Efendi ad›na daha önce evinin bulundu¤u yerde Sadrazam Hekimo¤lu Ali Paﬂa
taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r.
1755’de Seyyid Yusuf Nizamettin Efendi’nin o¤lu Haﬂim Baba’n›n meﬂihat›na rastlayan dönemde Celvetîye muhiblerinden Sadaret Kaymakam› ﬁehla Ahmed Paﬂa
taraf›ndan yeni baﬂtan inﬂa edilen dergah son olarak Firari Hasan Paﬂazade Abdullah Paﬂa taraf›ndan tamir ettirilmiﬂtir.1925 y›l›nda tamire muhtaç olan tekke zamanla harap olmuﬂ, kadro d›ﬂ› b›rak›lan cami-tevhidhane 1930 da çökmüﬂtür.1
K›rklar Türbesi diye de an›lan Haﬂim Baba’n›n kabrinin de bulundu¤u türbe harab olunca kabir, yolun köﬂesine nakledimiﬂ ve bir ﬂebeke ile çevrilmiﬂtir. Babas› Seyyid Yusuf Nizamettin Efendi ile türbedeki di¤er mezarlar Çiçekçi Camii
haziresine nakledilmiﬂtir. Uzun süre boﬂ duran arsan›n bulundu¤u yere 2000’li
y›llar›n baﬂ›nda üç bloktan oluﬂan Geylani sitesi yap›lm›ﬂt›r. Sitenin bir köﬂesinde bulunan Haﬂim Babaya ait kabre, üzerine teslim taﬂ› resmedilmiﬂ, sonradan
yaz›lm›ﬂ bir kitabe konmuﬂtur.
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Band›rmazâde Tekkesi

Tekke’nin ﬁeyhleri:
1-Band›rmal› ﬁeyh Yusuf Nizamettin Efendi (v.1166/1752)
Celvetîli¤e mensup Band›rmal› ﬁeyh Hamid Efendi’nin (v.1139/1726) o¤ludur.
Babas›ndan ve Azîz Mahmud Hüdai asitanesi ﬂeyhi Erzincanl› Mustafa Efendi’den Celvetî usulu sülukunu tamamlayarak hilafetini alm›ﬂt›r. ‹lim ve irfan›
sayesinde Üsküdar’›n sevilen ve say›lan bir ﬂeyhi olan Yusuf Nizamettin Efendi, irﬂad görevini 20 y›l bu tekkede Celvetî meﬂihat›na uygun ﬂekilde yürütmüﬂ
1165/ 1752 de vefat etmiﬂtir.2
F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, herhangi bir kaynak göstermeden, Band›rmal› ailesinin
Ca’fer-i Sad›k neslinden oldu¤unu belirtir. Ayn› aileden Band›rmal›zade Ahmed
Münib Efendi de cedlerinin ‹mam Musa Kaz›m soyundan geldi¤ini belirtir3
Yusuf Nizamettin Efendi, o¤ullar› küçük Hamid Efendi ve Haﬂim Baba ile Dolayobal› ﬁeyh Veliyüddin Efendiyi yetiﬂtirmiﬂtir
Yusuf Nizamettin Efendi’nin büyük o¤lu Küçük Hamid Efendi (v.1172/1758) babas›n›n yan›nda Celvetî sülukünü tamamlad›ktan sonra ‹slami ilimler konusundaki bilgisini geliﬂtirmek amac›yla Suriye, M›s›r ve Hicaz’a gitmiﬂ ve bu seyahatleri s›ras›nda Kadiriyye, ﬁazeliyye ve Nakﬂibendiyye tarikatlerinden icazet alm›ﬂt›r. Babas› hayatta oldu¤undan F›st›ka¤ac›’ndaki Selami Ali Tekkesi’nde
ﬂeyhlik görevini üstlenmiﬂtir. Bursal› Mehmed Tahir Efendi’nin verdi¤i bilgiye
göre 20 civar›nda eseri mevcuttur.4
Eserlerinden baz›lar›:
1-Tarifat-u ilmü Usul-i Hadis
6-Nahiv
2-Tarifat-u Akaid
7-Tarif
3-Usulü’l-F›k›h
8-Mant›k ve Mizan
4-Feraiz
9-Aruz ve Kavafi
5-Adab
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Babas› ﬁeyh Yusuf Nizmettin Efendi vefat etti¤inde üzerinde ﬂeyhlik vazifesi
bulundu¤undan yerine kardeﬂi Haﬂim Baba postniﬂin olmuﬂtur.5
2-Hâﬂim Baba (v.1197/1782)
Haﬂim Baba olarak tan›nan Mustafa Haﬂim Efendi 1130/1718 de do¤muﬂtur.
Mustafa Haﬂim Efendi Celvetî adap ve erkan›n› babas›ndan ö¤renmiﬂtir. Mustafa Haﬂim Efendi, Band›rmal›zade Tekkesi’nde babas›ndan sonra ikinci postniﬂin
olarak baﬂlad›¤› irﬂad görevini otuz y›ldan fazla sürdürmüﬂtür
Üsküdar’da Celvetîyeden Band›rma Dergah› ﬂeyhi olmakla beraber M›s›r-Kasrü’l-Ayn’daki Kaygusuz Abdal Bektaﬂi Tekkesi ﬂeyhi Hasan Baba’ya intisab ederek, teberrüken Bektaﬂi icazeti alm›ﬂt›r. Bu durumu gizledi¤i ve her soruldu¤unda inkâr etti¤i kaydedilmektedir.
Söylentiye göre, inatla Bektaﬂi oldu¤unu reddetmesi, dergah›n ‹nadiye Tekkesi ismini almas›na vesile olmuﬂ, zamanla bu isim bütün bir semt için kullan›lm›ﬂt›r.
Bir ara Hac› Bektaﬂ’daki Bektaﬂi asitanesine gitmiﬂ dört y›l orada ikamet ederek
Dimetokal› Seyit Kara Ali Baba’n›n postniﬂinli¤i zaman›nda bir müddet “dedebabal›k” yapm›ﬂt›r.
Haﬂim Baba, Celvetî ﬂeyhi olmakla beraber Melamili¤e de meyletti¤i nakledilmektedir. Haﬂim Baba, bât›ni e¤ilimlerinden dolay› Celvetîlerin yo¤un eleﬂtirilerine
maruz kalm›ﬂt›r. Hatta Celvetî asitanesi ﬂeyhlerince d›ﬂlanm›ﬂt›r. Bu nedenle vefat›ndan sonra mensuplar› taraf›ndan kendisine “Haﬂimilik” adl› bir tarikat nispet
edilmiﬂtir. Band›rmal›zade Tekkesi de bu tarikat›n asitanesi olarak gösterilmiﬂtir.
1826’da Yeniçeri oca¤›yla birlikte Bektaﬂi Tekkeleri kapat›l›rken Band›rmal›zade Tekkesi’nin kapat›lmamas›, Haﬂim Baba mensuplar›n›n resmen “Celvetî” olarak kabul edildi¤ini gösterir.6 Di¤er taraftan Celvetîlikten ba¤›ms›z bir kol olarak
de¤erlendiren ve bu görüﬂü ilk defa ortaya koyan Haﬂim Baba’n›n torunu Band›rmal›zâde Ahmet Münip Efendi’dir.7
Haﬂim Baba’n›n Bektaﬂili¤i zaman zaman di¤er baz› tarikat mensuplar›nda da
rastland›¤› gibi, tamamen teberrük olarak verilmiﬂ bir icazetnamedir. Baz› ﬂiir ve
akidelerinde meﬂreben Bektaﬂilikle ilgisi oldu¤u görülse de, bu onun izafi taraf›n› teﬂkil etmektedir.
Varidat adl› eserinde verdi¤i bilgilerden Haﬂim Baba’n›n seyr u sülukta Celvetî
usulünü benimsedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Haﬂim Baba ve kurdu¤u kolun as›l Celvetîler taraf›ndan Celvetî adab›na ters düﬂen meﬂrebinden dolay› kabul görmedi¤ini ifade etmiﬂtik. Nitekim vefat etti¤i
zaman cenaze namaz›n› k›lmak için Hüdâyî asitanesine götürülmüﬂ, asitane
ﬂeyhi Büyük Rûﬂen Efendi dergah›n hiçbir kap›s›n› açt›rmayarak cenazeyi içeri
ald›rmam›ﬂ, bunun üzerine cenaze namaz› dergah›n alt taraf›ndaki Ehl-i Cennet
Mehmed Efendi türbesinin önünde k›l›nm›ﬂ ve Band›rmal›zade Tekkesi’nin türbesine defnedilmiﬂtir.8
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Haﬂim Baba’n›n kütüphanelerde kay›tl› eserlerinden bir k›sm› ﬂunlard›r:
1. Vâridat
13.Hazerat-› Hams Risalesi
2. Divan
14.Anka-y› Maﬂr›k
3. Makalat
16.‹nsan-› Kâmil Risalesi
4. Lisânül Gayb
17.Kadem-i Rütbei Hatm-i Velâyet Risalesi
5. Neﬂet-i Adem
18.Meslekül Mukarrabin Risalesi
6. Teyidat
19.Rüya ve Tekeyyufat›n› Mübeyyin Risale
7. Devre-i Ferﬂiyye
20.S›rr› Tevlid Risalesi
8. Devre-i Arﬂiyye
9. Kaside-i Mutasavvifane
10. Mecmua-i Eﬂ’ar
11. Zubdetü’l Hakay›k
12. Risale-i Aﬂk
Divan›nda yer alan müfredlerinden örnekler verelim:
Arife ef’al tevhid, zikr-i Hû’dur her nefes
Seyre gelmiﬂ iﬂ bu mülki cism ü ana kafes
Bilen Hak’dur gören Hak’dur bu söz hak
E¤er bilsen kabul ider seni Hak
Yiyenler zehr-i aﬂk› yar elinden
Yimezler sükkeri a¤yar elinden
Cemalün ﬂem’ine pervane-veﬂ yanmak diler gönlüm
Visalün zevkine cana irüp kanmak diler gönlüm9
Netice itibariyle Celvetîye tarikat›n›n, “Haﬂimiye” kolunun müessisi Haﬂim Baba, çeﬂitli tasavvufi düﬂünceleri kendi ﬂahsiyetinde birleﬂtirmesi sebebiyle
önemli bir mutasavv›f ﬂairdir

3. Seyyid Mehmet Galib Efendi (v.1247/1831)
Celvetîli¤in tarihinde önemli rol oynayan bir kiﬂidir. 1826’da Bektaﬂili¤in yeniçeri oca¤›yla birlikte kald›r›lmas› için 2. Mahmud’un saraya davet etti¤i ﬂeyhler
aras›nda bulunan Mehmet Galip Efendi, hem yetiﬂtirdi¤i halifeleri, hem de kendi ailesine mensup ﬂeyhler arac›l›¤›yla son dönem ‹stanbul Celvetîli¤i üzerinde
derin izler b›rakm›ﬂt›r.

4. Abdurrahim Selamet Efendi (1266/1849)
Seyyid Mehmet Galip Efendi’nin o¤ludur. Hayat› hakk›nda elimizde fazla bilgi
mevcut de¤ildir.

5. ﬁeyh Fahrettin Efendi (1311/1893)
Fahrettin Efendi döneminde tekkede derviﬂanla birlikte on iki kiﬂinin oldu¤u rivâyet edilmektedir.
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6. Mehmet Galip Efendi (v.1330/ 1912)
7. Yusuf Fahir Baba (Ataer) (d.1891/v.1967)
Celvetî-Haﬂimili¤in yan› s›ra Bektaﬂili¤e de intisab› olan Yusuf Fahir Baba Band›rmal›zade Tekkesi’nin son ﬂeyhidir. Son devir tekke edebiyat›n›n tan›nm›ﬂ
isimlerinden biri olan Yusuf Fahir Ataer’in naat, kaside, nefes türlerinde kaleme
al›¤› manzumeleri bestelenmiﬂtir. Ayr›ca tasavvufa ait bir tak›m risale ve makaleleri de bulunmaktad›r. Vefat›nda Band›rmal›zade Tekkesi’nin karﬂ›s›na defnedilmiﬂtir.10
Band›rmal›zade Tekkesi ve Dönem Üzerindeki Etkisi
Her ne kadar Azîz Mahmud Hüdâyî asitanesi taraf›ndan kabul görmemiﬂ olsa
da, Haﬂimilik, 18.yy. ortalar›ndan itibaren Celvetîli¤in Selami, Fenayi ﬂubelerine ait tekkelere postniﬂin göndermiﬂtir.
Mustafa Haﬂim Efendi’nin büyük kardeﬂi Hamit Efendi ve o¤lu Kemal Efendi,
F›st›ka¤ac› Selami Tekkesi meﬂihat›nda bulunmuﬂlar ard›ndan halifesi Mehmet
Raﬂit Efendi, Selams›z’daki Selami Tekkesi postniﬂini olarak bu tekkeyi 19.yy.
baﬂlar›nda Band›rmal› Tekkesi meﬂihat›na ba¤lam›ﬂt›r.
Mehmet Raﬂit Efendi ailesine mensup ﬂeyhlerden Seyyid Abdullah Efendi ile
Ahmed Muhtar Efendi bu tekkedeki Haﬂimi meﬂihat› temsilcileridir.
Mehmet Galip Efendi’nin halifelerinden Mehmet Efendi (ö.1845) Üsküdar Pazarbaﬂ›’ndaki Fenayi Tekkesi ﬂeyhli¤ine atanarak buradaki Fenayi meﬂihat›na
son vermiﬂtir. Tekkenin son postniﬂini ﬁakir Efendi’dir.
Haﬂimili¤in kendine ba¤lad›¤› bir di¤er Celvetî merkezi de Üsküdar’daki ‹skender
Baba Tekkesidir. Kaymakç›zade Mehmet Efendi (ö.1773) taraf›ndan kurulan bu tekke Mehmet Galip Efendi’nin halifesi Mehmet ﬁakir Efendi taraf›ndan Haﬂimili¤e
ba¤lanm›ﬂt›r. Mehmet ﬁerefettin Efendi, Ahmed Safi Efendi ve Band›rmal› Tekkesi
Postniﬂini Küçük Mehmet Galip Efendi (ö.1911) burada meﬂihatta bulunmuﬂlard›r.
Band›rmal›zade Ahmed Münib Efendi:
Abdülbaki Efendi Tekkesi’nin Hoca Tahsin Efendi’den sonra postniﬂinli¤ini
yapm›ﬂt›r. Ayn› zamanda Band›rmal›zade tekkesin son ﬂeyhi olan Yusuf Fahir
Ataer’in babas›d›r.
Ahmed Münib Efendi’nin ‹stanbul Tekkelerinin ayin günlerine göre tasnif edilmiﬂ bir dökümünü içeren 1307/1889 tarihli Mecmua-i Tekaya adl› bir eseri vard›r. Bundan baﬂka Tarifü’l Hitan ve biraz sonra hakk›nda detayl› bilgi verece¤imiz Mir’ât-› Turuk adl› iki eseri daha vard›r.
Mir’ât-› Turuk’un Tahlili
1306 y›l›nda bas›lan eser bir önsözle baﬂlar ve aﬂa¤›da s›ralayaca¤›m›z tarikatlar›n silsilesi, usulü ve benzeri konular hakk›nda bilgi verir.
Tarikat-› Kadiriyye: Abdülkadir Geylani’nin ismi, künyesi, lakab› gibi konulardan bahseder. Silsilesini verirken, Abdülkadir Geylani’ de durur ve ﬂunlar› söy373
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ler:”Aﬂk” lafz›n›n hesab›nca 470 tarihinde dünyaya gelmiﬂtir ve “Kemal-i aﬂk”
terkibine müsavi olan 561 senesinde dünyadan göçmüﬂtür.11
Tarikat-› R›faiye: Ahmed R›fai’nin silsilesini verir. Do¤um yeri gibi konulardan
bahseder. Daha sonra baz› kerametlerine yer verir.12
Tarikat-› Medyeniyye: Ebu Medyen’den bahseder. Silsilesini verir. Ebu Medyen elMa¤ribi’nin, Tevhid ve tevekkül’de muﬂayih-i sufiyye’nin imam› oldu¤unu söyler13.
Tarikat-› Kübreviyye: Ahmed Necmeddin Kübrevi’den,tarikat silsilesinden ve
ﬂubelerinden bahseder.14
Tarikat-› Sühreverdiyye: Ömer ﬁehabettin Sühreverdi’nin Hz. Ebubekir’in soyundan geldi¤ini söyler. Tarikat silsilesini verir ve ﬂu ﬂubelerini zikreder: Bedriye, Zeyniyye, Bahaiyye, Kemaliyye ve Necibiyye.15
Tarikat-› Ekberiyye: Muhyiddin el-Arabi’nin ismini ve künyesini verir. ‹bn-i
Arabi’nin ﬂeyh Cemaleddin Yunus b. Yahya el Abbas vas›tas›yla silsilesinin Abdülkadir Geylani’ye ulaﬂt›¤›n› ifade eder. ﬁeyh Takiyuddin Camii vas›tas›yla ile
Hz. H›z›r’a silsilesi ulaﬂ›r. Eserlerinden bahseder.16
Tarikat-› ﬁazeliyye: Seyyid Ali ﬁazeli’nin tarikat silsilesini sayar. ﬁazeliye’nin
ﬂubelerini s›ralar.17
Tarikat-› Mevleviyye: Hz. Mevlana’n›n soy silsilesini Hz. Ebubekir’e kadar ulaﬂt›r›r. Devam›nda tarikat silsilesini verir. Eserlerinden bahseder. Mevlana hakk›nda ﬂunlar› der: Meydanda “Mesnevi” gibi bir eser varken medh ü senalar›na
ihtiyaç düﬂmez. Son bölümde Hz. Mevlana ‘n›n müridlerine vefat›ndan az önce
yapm›ﬂ oldu¤u vasiyete yer verir.18
Tarikat-› Bedeviyye: Seyyid Ahmed Bedevi’nin tarikat silsilesi ve hayat›yla ilgili k›sa malumat verir. Daha sonra ﬂubelerini zikreder.19
Tarikat-› Dussukiye: ‹brahim Dussuki’nin ﬂeyhlerinden bahseder. ‹brahim Dussuki’nin hayat› hakk›nda k›saca malumat verir. ﬁernubiyye ne Aﬂuriyye ﬂubelerinden bahseder.
‹brahim Dussuki’nin ﬂu sözlerine yer verir: Müteﬂerri ve nazîf ve afif olmayanlar
evlad›m dahi olsa benden de¤ildir.(ﬂeriata s›ms›k› ba¤l›, iffetli ve temiz olmayan)20
Tarikat-› Sa’diyye: Sadeddin Cibavi’nin silsilesini sayar. Ta¤libiyye, Vefaiyye,
Selamiyye ve Aciziyye ﬂubelerinden bahseder.21
Tarikat-› Bektaﬂiyye: Hac› Bektaﬂ Veli’nin silsilesinden ve hayat›ndan bahseder. Hac› Bektaﬂ’›n “Bektaﬂiyye” lafz›n›n vefat›na tarih oldu¤unu ifade eder. 22
Tarikat-› Nakﬂibendiyye: Muhammed Bahaddin Nakﬂibendi hazretlerinin tarikat
silsilesinden bahseder. Nakﬂibendiyye’nin özelliklerinden söz eder. Nakﬂibendiyyenin ﬂubelerini; Ahrariyye, Naciyye, Kasaniyye, Müceddidiyye, Muradiyye, Mazhariyye, Melamiyye-i Nuriyye, Camiyye ve Halidiyye olarak zikreder. 23
Tarikat-› Halvetiyye: Ömer’ül Halveti’nin tarikat silsilesini sayar Halvetiye’nin
ikinci piri olarak Seyyid Yahya ﬁirvani’yi zikreder. ﬁeyyid Yahya ﬁirvani vas›tas›yla Halvetili¤in yay›ld›¤›n› söyler.24
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Tarikat-› Bayramiye: Hac› Bayram-› Veli taraf›ndan kuruldu¤unu söyler. Hac›
Bayram Veli’nin silsilesini sayar Melamiyye, Hamzaviyye, ﬁemsiyye, Tennu›riyye, Himmetiyye, ‹seviyye ve Celvetiyye’nin, Bayramiyye’nin ﬂubeleri oldu¤unu
zikreder.25
Tarikat-› Zeyniyye: Muhammed Zeynuddin-i Hâfî Hazretlerinin tarikat silsilesini
verirken Envar-› Sühreverdiyye ve Esrar› Rifaiyye’yi birleﬂtiren kiﬂi olarak belirtir.26
Tarikat-› Ruﬂeniyye: Dede Ömer Ruﬂenî hak›nda bilgi verir.27
Tarikat-› Ahmediyye: Ahmed ﬁemsettin Marmaravi Yi¤itbaﬂ› silsilesini verir ve
kollar›ndan bahseder. Ahmediyye ﬂubesinin Halvetiler aras›nda ortak olarak
an›ld›¤›n› söyler.28
Tarikat-› Sümbüliyye: Yusuf Sümbül Sinan’›n tarikat silsilesi ve hayat› hakk›nda bilgi verir. Tekkenin Üveys Efendi ve baz› postniﬂinlerinden bahseder. Üveys
Efendinin bir rivâyete göre 70.000 den fazla müridi oldu¤unu ifade eder.29
Tarikat-› Gülﬂeniyye: ‹brahim Gülﬂen Efendi hakk›nda bilgi verir. Tarikat silsilesini sayar. Sezaiyye ve Haletiyeyi-Gülﬂeniyyenin ﬂubeleri olarak zikreder.30
Tarikat-› Sinaniyye: ‹brahim Ümmü Sinan’›n tarikat silsilesini verir. Seyyid
Seyfullah Efendi ile Hüsamettin Uﬂﬂaki Efendiyi, Ümmü Sinan’›n en meﬂhur halifeleri olarak zikreder. Do¤um yeri hakk›nda bilgi yoktur.31
Tarikat-› ﬁabaniyye: ﬁaban-› Veli Hazretlerinin silsilesini verir ve Karabaﬂiyye,
Nasuhiyye, Çerkeﬂiyye, Bekriyye ﬂubelerinden bahseder.32
Tarikat-› Uﬂﬂakiyye: Hasan Hüsamettin Uﬂﬂaki Hazretleri’nin silsilesinden bahsederken Uﬂﬂaki Hazretlerinin mürﬂidi olarak Seyyid Ahmed Semerkandi’yi gösterir.(Burada bir çeliﬂki vard›r, çünkü ayn› zat Tarikat-› Sinaniyye hakk›nda bilgi verirken Ümmü Sinan’›n halifesi olarak ifade edilmiﬂtir)33
ﬁubelerini sayar: Nasuhiyye, Cahidiyye, Cemaliyye, Selahiyye
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Tarikat-i Celvetiyye: Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, Cüneyd-i Ba¤dadi neslinden
oldu¤unu ifade etmektedir. Selamiyye, Hakkiyye, Fenaiyye ve Haﬂimiyye’yi Celvetiyye’nin ﬂubeleri olarak zikreder. Celvetiyye tarikat›n›n ortaya ç›k›ﬂ› alt›nda
ﬂu ilginç ifadelere yer verir:
“Tarikat-i Celvetiyye’nin zuhuru ﬁeyh Üftade Hazretlerinden zann olunur. Halbuki, ‹brahim Zahid Gilani mebde-i Celvetîyan’d›r. Zira, usul-i esma üzerine süluk yoktu. Sonra an›n eyyam›nda esmadan usul olan seb’a ve isna aﬂeri intihab
edip, an›n üzerine tedricle ihsar ettiler. Ve halvet ç›kard›lar. Ve ha-i mu’ceme ile
celvete irdiler. Cim ile iﬂte bu müfiden Zahid müﬂarun ileyh halvetin nokta-i
fevkaniyyesi taht›na tenzil edip, celvet eyledi. Cim ile nisbet-i celvetiyye ibtida
andan kal›p - Reisu’t-Tâife-i Celvetiyye- oldu. Yani, Celvetiyye’nin kamer-i envere nisbeti ﬁeyh Zahid Gilani zaman›nda mertebe-i hilalde oldu¤u halde ﬁeyh
Mehmed Üftade vaktinde terbi’-i evvelde ve Hazret-i Hüdâyî asr›nda bedr-i kâmil gibi münceli ve Ruﬂen oldu”.34
Hâﬂimiyye: Kurucusu Seyyid Mustafa Haﬂim Efendi’nin ‹mam Musa Kaz›m’›n
32’nci evlad› oldu¤unu ifade eder. Babas›n›n erkek çocuklar› olmas›na ra¤men
bir gün Resullullah Efendimizi rüyas›nda görür. Resulullah Efendimiz bir erkek
çocu¤u olaca¤›n› isminin de Mustafa Haﬂim olaca¤›n› müjdeler. Mustafa Haﬂim
Baba dünyaya gelince babas› da Mustafa Haﬂim ismini verir.35
Tarikat-› M›sriyye: Niyazi M›srî’nin tarikat silsilesini verir. Mükemmel bir Divan-› ‹lahiyat› oldu¤unu söyler.36
Tarikat-› Cerrâhiyye: Hazret-i Pir Nureddin Cerrahi’nin silsilesi ve hayat› hakk›nda bilgi verir.37
Tarikat-› Bekriyye: Seyyid Mustafa Bekir hakk›nda bilgi sunarken silsilesini verir, ﬂu ﬂubelerden bahseder. H›fniyye, Semaniyye, Durduriyye, Ezheriyye, Ticaniyye, Sadiyye, Kemaliye ﬂubelerinden bahseder. Bu ﬂubeler daha ziyade M›s›r’da yayg›nd›r.38
Tarikat-› Haliddiyye: Halid Ziyaeddin Efendi silsilesini verir, bu zat›n zülcenaheyn oldu¤undan bahseder.39
Miratüt-Turuk’un kaynaklar›:
1- Nefahâtü’l-Üns
2- ﬁakaik-i Numaniyye
3- Zeyl-i ﬁakaik-i Numaniyye
4- ‹laveli Esmarü’t-Tevarih
5- Burhânu’l-Müeyyed Tercümesi
6- Lugat-› Tarihiye
7- ‹bn-i Hallikan
8- Mir’at-› Medeniyye
9- Menak›b-› Evliya-i M›s›r
10- Silsile-i Celvetiyye
11- Semeratü’l-Fuad
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D‹PNOTLAR
1

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, s. 120; ‹skender Pala, Haﬂim Efendi Tekkesi
Necdet Sakao¤lu, Band›rmal›zade Tekkesi; D‹A, II, 54
2 Yüzy›llar Boyunca Üsküdar; s. 121
3 Band›rmal›zade Ahmet Münif, Mir’âtü’t-turuk, s. 45
4 M. Taha Tanman-H. Kâmil Yilmaz, “Band›rmal›zade Tekkesi” md., D‹A, c. 5, s. 54-55; Yüzy›lar
Boyunca Üsküdar s. 121.
5 D‹A, c. 5, s. 55
6 Hür Mahmut Yücer , Osmanl› Toplumunda Tasvvuf (18. yüzy›l) ‹stanbul, s. 487
7 Band›rmal›zade Ahmed Münif Efendi , Mir’at-› Turuk s. 43-47
8 Azmi Bilgin ,Haﬂim Baba, Allah Dostlar› c. 8 s. 418-419
Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, s. 121
9 Azmi Bilgin , Haﬂim Baba, Allah Dostlar›, c. 8 s. 418-419
10 Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, s. 121; Hür Mahmut Yücer, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf (18.
yüzy›l), ‹stanbul, s. 488-490
11 Band›rmal›zade Ahmed Münif, Mir’at-› Turuk, Dersaadet 1306, s. 5-6
12 a. mlf, a.g.e., s. 7-10
13 A. mlf, a.g.e. ,s. 10-11
14 A. mlf , a.g.e. ,s. 11-12
15 A. mlf , a.g.e. ,s. 12-13
16 Band›rmal›zade Ahmed Münif , Mir’ât-› Turuk, Dersaadet 1306, s. 13-14
17 A. mlf, a.g.e., s. 16-17
18 A. mlf, a.g.e., s. 17-19
19 A. mlf, a.g.e., s. 20-21
20 A. mlf, a.g.e., s21
21 A. mlf, a.g.e., s. 21-22
22 A. mlf, a.g.e., s. 22-24
23 A. mlf, a.g.e., s. 24-26
24 A. mlf, a.g.e., s. 26-27
25 Band›rmal›zade Ahmed Münif, Mir’at-› Turuk, Dersaadet 1306, s. 27-28
26 A. mlf a.g.e., s. 29
27 A. mlf a.g.e., s. 30-31
28 A. mlf a.g.e., s. 31
29 A. mlf a.g.e., s. 32-34
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

mlf
mlf
mlf
mlf
mlf
mlf
mlf

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

34-35
35-36
36
37
37-39
45
40

A. mlf a.g.e., s. 41
A. mlf a.g.e., s. 41-42
A. mlf a.g.e., s. 42-43
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Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi
S E R V E R

D A Y I O ⁄ L U

Sanat Tarihçisi (M.A).

‹slâmiyette tasavvuf Allah’a do¤ru manevi bir yolculuk olup, 12. yüzy›l ortalar›nda örgütlenmeye baﬂlam›ﬂ, ilmine, irfan›na, ahlâk›na ve beﬂeri faziletlerine
güvenilen mutasavv›flar da tasavvufi yöntem ve uygulamay› kendi anlay›ﬂlar›na göre yorumlayarak genellikle kendi isimlerini taﬂ›yan tarikatlar kurmuﬂlard›r. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri taraf›ndan tesis edilen külliye de Celvetî
Tarikat›n›n topland›¤› zikir ve ibadetlerini yapt›¤›, derviﬂlerin yetiﬂti¤i, gelipgeçen misafirlerin ve yoksullar›n doyuruldu¤u bir ibadethane olmas›n›n yan› s›ra bir okul, manevi tedavi ve sosyal yard›m merkezi niteli¤ini taﬂ›yan ‹stanbul’daki ilk Celvetî Pirevi veya Asitanesidir.
Do¤anc›lar Ahmed Çelebi Mahallesinde bir tepe üzerinde bulunan Külliyenin
arsas› Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan (H-998) M 1589 y›l›nda sat›n al›narak
ayn› y›l inﬂas›na baﬂlan›lm›ﬂ tevhidhane, derviﬂ hücreleri, meﬂrutahane ile
cümle kap›s›n›n sol yan›ndaki iki çeﬂmeden oluﬂan ilk külliye (H-1004) M 1595
y›l›nda tamamlanm›ﬂ, tekkenin tevhidhanesine kendisi taraf›ndan (H-1006) M
1598-99 y›llar›nda minber ilave edilerek tevhithane camiye dönüﬂtürülmüﬂtür.
Azîz Mahmud Hüdâyî hayat›n›n sonlar›na do¤ru kendi türbesini de ilave ettirmiﬂ ve külliyenin ilk oluﬂumu tamamlanm›ﬂt›r. Ancak ilk aﬂamadaki bu yap›lar›n özellikleri hakk›nda kesin bilgi bulunmamaktad›r. Külliyeyi 17. yüzy›lda
görmüﬂ olan Evliya Çelebi bize mimari özelliklerinden bahsetmeyip “Üsküdâri
Mahmud Efendi Camii ﬂehir içindedir. Tekkesi Halvetiye tekkelerinin biricik
tekkesidir. Gece ve gündüz fukaras› ilâhi zikir etmekle meﬂguldür. Her birinin
birer hücresi vard›r. Cuma namaz›ndan sonra öyle sultani tevhid olur ki, duyan aﬂ›klar kendinden geçer” diyerek anlat›rken 18. yüzy›ldaki özelliklerini Hüseyin Ayvansarayi Hadîkatü’l-Cevâmi’de “.... camiine mimberini kendileri koymuﬂlard›r ve minaresinde çifte müezzin ezan okur ve her gece temcid (sabah na381
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maz›ndan evvel okunan ilâhi) verilir. Mukabelesi selatin camileri ayar›ndad›r.
Cami-i ﬂerifin avlusunda ve etraf›nda fevkâni ve tahtani mahfilleri vard›r. Zaviye kap›s›nda müteaddit çeﬂmeleri bulunmaktad›r. Zaviye hücreleri cami etraf›ndad›r. ﬁeyh dairesi baﬂka olup, müstakil meﬂruta menzilleri dahi vard›r.... Hüdâyî Mahmud Efendi’nin yaﬂ› 92 ye geldi¤inde (H-1038) M1628 tarihinde rihletleri vaki olmuﬂtur” diye anlat›r.
Külliye 19. yüzy›l ortalar›na kadar Hüdâyî Hazretlerine gönülden ba¤lanm›ﬂ,
kendisinin yolundan yürümeyi amaçlam›ﬂ muhiplerinin de deste¤i ile çok say›da derviﬂe hizmet verebilecek ölçüde geniﬂlemiﬂ, ekler ve zaman zaman onar›mlar geçirerek onbin metrekarelik çok geniﬂ bir alana yay›lm›ﬂt›r. Ancak (H-1267)
M l850 y›l›nda Üsküdar Çarﬂ›s›nda ç›kan yang›n›n külliyenin bulundu¤u tepeye s›çramasiyle türbe d›ﬂ›nda kalan di¤er yap›lar tamamen yanm›ﬂ. Bu yang›n
neticesinde türbe dört sene tevhithane olarak kullan›lm›ﬂt›r. Külliyenin yeniden
inﬂas›na Sultan Abdülmecid’in halas› Esma Sultan vesile olmuﬂ müridi oldu¤u
Üsküdar Çarﬂamba Rufai Tekkesi ﬁeyhi Nuri Baba’ya Padiﬂahla birlikte yapt›klar› bir ziyaret esnas›nda Abdülmecid bu dergah› tamir ettirmek istemiﬂ, ama
Nuri Baba ‘n›n -Sultan›m buras› bizi eskitir, biz art›k dergah› âlem-i ahirette
yapaca¤›z. E¤er böyle bir arzun var ise Azîz Mahmud Hüdâyî Dergah› derviﬂleri dört y›ld›r mukabeleyi türbede yapmaktalar. Oray› yapt›r›rsan memnum olurum-demesi üzerine (H-1272) M-1855-56 y›llar›nda Sultan Abdülmecid Han taraf›ndan türbe de dahil olmak üzere külliye ilk yerleﬂim plan› esas al›narak, ancak dönemin mimari özelli¤i olan Ampir üslupta yeniden inﬂa ettirilmiﬂtir. Bu
arada Hünkâr Mahfeli ve bir s›byan mektebi ilave edilmiﬂtir. (H- 1317) M1899l900 y›llar›nda Sultan II. Abdülhamid’in mukarriblerinden Lütfi Bey taraf›ndan
cami-tevhidhanenin karﬂ›s›na bir kütüphane ile kendisi ve aile efrad› için birde türbe yapt›r›lm›ﬂt›r. (H-1312) M1894 y›l›ndaki depremden hasar gören tekke
Galip Paﬂa’n›n Evkat Naz›rl›¤› döneminde tamir görmüﬂ, l90l y›l›nda Sultan II.
Abdülhamid’in emirleriyle harem bölümü inﬂa olunmuﬂ ve bütün masraflar› hazine-i hassa taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r.
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30 Kas›m l925 tarihinde 677 say›l› “Tekke ve Türbedarl›klar ile Birtak›m Ünvanlar›n Yasaklanmas› ve Kald›r›lmas›na” dair olan Kanunla etkinli¤ine son verilen
cami-tevhidhane bu tarihten itibaren sadece cami olarak kullan›lmaktad›r. Zaman içinde selaml›k bölümü, derviﬂ hücreleri gibi mekanlar ortadan kalkm›ﬂ
olup ayakta kalan cami, türbe, hünkar mahfeli, hazire, cümle kap›s› ve çeﬂmeler Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce 1975 de tamir ettirilmiﬂtir. Zaman›m›zda Azîz
Mahmud Hüdâyî Vakf› Külliyenin bak›m›, korunmas›, yaﬂat›lmas› hususunda
büyük emek göstermekte, ayr›ca aﬂevi halen görevini mükemmel bir ﬂekilde devam ettirmektedir.
Külliyenin bugün ana giriﬂi Azîz Mahmud Efendi Soka¤›na aç›lan taç kap›ndand›r. Köfeki taﬂ›ndan pilast›rlar ile çevrilmiﬂ geniﬂ dikdörtgen kap›n›n üzerinde
ortada oval kartuﬂ içinde alt›n yald›zla yaz›lm›ﬂ Sultan Abdülmecid’in tu¤ras›
iki tarafta ﬁair Senih’in haz›rlad›¤› tâlik hatl› kitabe sa¤ ve solda ikiﬂer sütun
dörder sat›r halinde yer almaktad›r.
Hazret-i Abdülmecid Han ilâ yevmi’l-hisâb
Ömr ü ﬂevketle Hüda taht›nda k›ls›n kâmyâb
Pir Mahmud Hüdâyî’nin ulüvv-i himmeti
Asitân›n eyledi ma’mure ve zerrin k›bâb
Sa’y ile kesb -i safa k›l kim dergâh-› bülende
Kâbe-i uﬂﬂâkd›r olmuﬂ metâf-› ﬂeyh ü ﬂâb
Baﬂ keser bu bâba mihrini ferﬂ eyleyüb
Kad hamide olmuﬂ an›n-çün sipihr-i bî-t›nâb
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Bendesin envâr-› hu ile k›lub Rûﬂen-çera¤
Ol Azîz-i Celvetî eyler derunun lem’a-tâb
Cûy-bâr-› feyz ü himmet kim der-i ihsân›n›n
Çeﬂme-sâr cânibinden revând›r âb-› nâb
Levh-i bâba yazd› bir muttali’ Senih kemterin
K›ld› her m›sra’da bir tarih terkim ü hisab
Oldu Dergâh-› Hüdâyî bendeye hayrü’l-meâb
1272
S›dk ile gel âsitân-› kutb-i âlemdir bu bâb
1272 (M-1855)
Kap›dan girmeden sokak üzerindeki çeﬂmelerden kap›n›n solunda imam meﬂrutas›n›n alt›nda yan yana iki çeﬂme muntazam kesme taﬂtan, klâsik üslupta silmeler ve kemerlerle donat›lm›ﬂ olup, soldaki çeﬂmenin üzerindeki sülüs hatl›
Arapça kitabe (H-1033) M- l623 senesinde Azîzi Mahmud Hüdâyî zaman›nda
kendisi taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› göstermektedir. Ayna taﬂ›n›n içindeki ikinci
kitabenin içinde yer alan “Yapd› evvelinden alâ k›ld› icrâ-y› himem. Hankâh ile
beraber yapd›rub bu çeﬂmeyi” sat›rlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere yang›ndan
sonraki yeniden inﬂa döneminde yeri ayn› kalmak muhtemelen mimari tarz› da
de¤iﬂtirilmeden Sultan Abdülmecid taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›ﬂt›r, (H-1272)
M-1855 tarihli bu kitabenin ilk sat›r› sülüs di¤er sat›rlar› talik hatla yaz›lm›ﬂ
olup, metni Ziver Paﬂa’n›nd›r:
Ve min-el mâi külle ﬂey’in Hay
Eylemiﬂ Abdül-Mecid Hân-› ezel Rabb-i Mecid
Feyz-i envâr-› Hüdâyî zatine bahﬂ-ü kerem
Nezd-i dergah-› Hüdâyîde bu zîba çeﬂmeyi
Yapd› evvelinden alâ k›ld› icrâ-y› himem
Hankâh ile beraber yabd›rub bu çeﬂmeyi
‹ki hayr› k›ld› ifâ ol Hüdavend-i niam
Saltanatla kârman olsun o ﬂah-› muhterem
Himmet ü evtab ü aktab ile Ziver safhaya
Tâm ü cevher iki tarihi ç›kub yazsun kalem
Kutb-› âlem lütfidir bu çeﬂmeden iç sâf su
1272
Çar cuy-› feyz ola ﬂah-› cihâna çâr yem
1272
Sa¤daki daha küçük çeﬂmede ise iki sat›r halinde sülüs hatl› kitabenin son m›sra› ebced hesab›na vurulunca (H-l019) M-1610 tarihi ç›kmakta olup, kimin taraf›ndan tamir ettirildi¤i belirtilmese de di¤er çeﬂme ile birlikte yapt›r›ld›¤› düﬂünülebilir. Kitabenin okunuﬂu ﬂöyledir.
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Deryâ-› cûd ü rahmet ol dem ki cûﬂa geldi
Halk-› cihân› k›ld› bu çeﬂmesâr› icra
Ta’mir olundu¤unda denildi ana tarih
Âb-› hayâta mânend oldu bu çeﬂme hâlâ
Kap›n›n sa¤ taraf›ndaki çeﬂme Dergah›n kap›lar›n› aç›p kapayan Bevvap (Kap›c›) Dede’nin evinin alt›nda olup ahﬂap ev bu çeﬂmenin büyük haznesi üzerine
oturtulmuﬂtur. Çeﬂme Lâle Devrinde Nevﬂehirli Damat ‹brahim Paﬂa’n›n k›z›
Hibetullah Han›m ile evlenen ve 1719 y›l›nda Sadaret Kethüdas› olan “Genç” lâkapl› Mehmet Paﬂa taraf›ndan (H-1136) M-1723 de yapt›r›lm›ﬂ olup, talik hatl› aﬂa¤›daki kitabesi ﬁair ﬁakir Hüseyin Bey taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
Vekîl-i saltanat Damat ‹brahim Paﬂa’y›
Hûda dûr itmesün z›ll-i zalîl-i Han Ahmed’den
Kef-i cûd› bu ﬂehr-i Üsküdar’› eyleyüb sibâr
Ahalisini k›ld› behre-yâb ihsân-› bî-hadden
Bu mevkide Mehemmed Kethüda Paﬂa’y› hayr-endîﬂ
Binâ-y› çeﬂmeye me’mûr olunca sadr-› emcedden
Civâr-› hankâh-› Hazret-i Mahmud Efendi’de
Bu dil-cû çeﬂme oldu yadigâr ol merd-i irﬂâddan
Hep âsâr-› sadâkattir ki oldu âkibet Mahmud
Yapup bu çeﬂmeyi feyz ald› nûr-› izz-i sermeden
Hudâ ﬂahenﬂeh-i zî-ﬂân ve sadr-› sâhibu’l-hayr›n
Riyaz-› devletin asûde k›lsun dîde-i beden
Beka-cûy-› kadîm-i ﬁakir-i dâî didi târih
Gel iç ayn-› hayât› çeﬂme-i pâk-i Mehemmed’den
1136 (1723)
Çeﬂmenin bugünkü ampir üslubu (H-1272) M-1855-56 da yenilendi¤ini göstermektedir.
Külliyenin kalbi Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin yaﬂam›n›n son y›llar›nda yapt›rd›¤› türbesidir. (H953) M-1543 tarihinde Koçhisarda do¤an Azîz Mahmud Hüdâyî ilkö¤renimi Sivrihisar’da alm›ﬂ, daha sonra Edirne’de Sultan Selim Medresesinde
Nas›rzade Ramazan Efendinin yan›nda muid ve mülaz›m olarak görev yapm›ﬂ hocas›n›n tayiniyle birlikte onun ile beraber giderek M›s›r ve ﬁam Kad›l›klar›nda Nas›rzadeye naiplikte bulunmuﬂtur. (H- 981) M- 1573 y›l›nda Bursa’ya tayin olan Nas›rzade ile bu ﬂehre gelen Azîz Mahmud Ferhadiye Medresesine Müderris ve Mahkeme-i Su¤ra’ya (Cami-i Atik) Naip olmuﬂtur. (H-984) M-1576 senesinde mesle¤ini
b›rakarak vaazlar›na devam etti¤i kerametlerine ﬂahit oldu¤u Bursa’n›n büyük mürﬂidi ﬁeyh Üfdade’ye ba¤lanm›ﬂ ve ﬂeyhinin vefat›ndan alt› ay önce onun iste¤i ile
Sivrihisar’a görevle gitmiﬂ, daha sonra da ‹stanbul’a yerleﬂmiﬂtir. Üsküdar’da ald›¤› arsada ﬂimdiki zaviyesi tamamlan›ncaya kadar Bulgurlu’da yaﬂam›ﬂ daha sonra
da ad›n› taﬂ›yan külliyesinde (H-1038) M-1628 y›l›nda vefat›na kadar yaﬂam›ﬂt›r.
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Azîz Mahmud Hüdâyî devrindeki her padiﬂah taraf›ndan sayg› ve ba¤l›l›k görmüﬂ. Sultan I. Ahmed Üsküdar’da kendisi ile karﬂ›laﬂ›nca at›ndan inerek ﬂeyhini kendi at›na bindirmiﬂ ve arkas›ndan yürümüﬂtür. Sadece sultanlar›, hanedan
ve saray mensuplar›n› de¤il, ﬂairleri, mûsiki üstatlar›n›, ilim adamlar›n› ve her
s›n›ftan insan› dergah›na çekmiﬂ, tefsir-hadis dersleri, rüya tabirleri, telkinleri,
kerametleri ile çok geniﬂ bir tabakay› ard›ndan sürüklemiﬂtir. Fatih, Mihrimah
Sultan ve Sultan Ahmed Camilerinde haftan›n belli günlerinde vaazlar vermiﬂtir. Türbesi Eyüp Sultan ile beraber halen pek çok kiﬂinin ziyaretgah›d›r.
Hüdâyî Hazretlerinin ondokuzu Arapça olmak üzere otuz kadar eseri bulunmakta olup, Celvetî Tekyelerinde icra edilen dini mûsikide bestelenmek üzere
manzumeler yazm›ﬂ, teravih, temcid, münacat ve ilahiler söylemiﬂ, bunlardan
bir k›sm›n› bizzat kendi bestelemiﬂtir. Kendisi ile beraber Hüdâyî tekkesinde
Haf›z Kumral, ﬁaban Dede gibi mûsikiﬂinaslar da yetiﬂmiﬂtir.
‹stanbul’da Celvetî Tarikat›n› geniﬂ bir kitleye yaym›ﬂ olan Hüdâyî Hazretlerinin
türbesine caml› bir bölme ile girilir. Bu k›s›m 1911 y›l›nda caminin minaresine
y›ld›r›m düﬂmesi üzerine y›k›lan türbedar odas›n›n Hidiv ‹smail Paﬂa’n›n k›z›
Fatma Han›m taraf›ndan 1918 senesinde yapt›r›lan tamir s›ras›nda ilave edilmiﬂtir. Zemini mermer döﬂelidir. Kap›n›n karﬂ›s›nda ufak bir türbedar odas› bulunur. Bu bölümden türbe sofas›na aç›lan kap›n›n üzerinde 2 dikdörtgen kartuﬂ
içine alt›n yald›z, talik hat ile dört m›sra halinde yaz›lan mermer kitabe vard›r.
Kitabenin ‹zzi Kaz›m Paﬂa (ölm. 1889) veya türbenin do¤usunda ﬂeyhler Kabristan›nda medfun olan ﬁeyh Rûﬂen Tevfiki Efendi (Ölm. 1892)taraf›ndan yaz›ld›¤› kabul edilir.
Bu meﬂhed mecma-› ervâh-› ecsâd-› Hüdâyîdir
Edeple gir azizim türbe-i pâk-i Hüdâyîdir
Dilâ tahsil idem dersen e¤er zevk-i ilâhiden
Nasibin alur elbet giren bab-› Hüdâyîden
Türbe sofas›n›n sol k›sm› bugün caml› bir bölme ile ayr›lm›ﬂ olup, ‹stanbul Türbeler Müzesi görevlileri taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Eski bilgilerimize göre bu
bölümde bir kerevet üzerinde divit ve hokka bulunan bir rahle yer al›rm›ﬂ. Türbe kap›s›n›n sa¤›nda 62 cm. yüksekli¤inde Londra’da yap›lm›ﬂ bir çalar sat bulunur, di¤er tarafta ise zarif bir bilezi¤i olan mermer kuyu ve sebili yer al›r. Bugün de tatl› olmayan bu sudan halk›n ﬂifa niyetile içmesi devam etmektedir. Kuyunun arka taraf›nda ufak bir oda bulunup türbe eﬂyalar› burada muhafaza edilmekteymiﬂ. 1990 y›l›nda kaybetti¤imiz büyük ebru ustas› rahmetli Mustafa Düzgünman 26 y›l bu türbede türbedarl›k görevinde bulunmuﬂ ilgisi, titizli¤i, gayreti sayesinde bu eﬂyalar muhafaza edilmiﬂ olup halen ‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ünce bu görev devam ettirilmektedir. Odan›n beﬂik tonozlu tavan›nda 8 kollu 8 fanuslu aralarda lale ve boru çiçekleri yer alan 18. yüzy›l Venedik
avizesi yer al›r. Bu bölümden sonra kadife bir perde ile ﬂekillendirilmiﬂ yüksek
dikdörtgen bir kap› ile as›l harim bölümüne girilir. Kap›n›n üzerine Mustafa
Düzgünman’›n amcas› ünlü hattat Necmeddin Okyay taraf›ndan minarenin y›ld›r›m düﬂmesiyle y›k›ld›¤› s›rada k›r›lan ﬁair Nev-izade Atayi Ataullah Efendi386
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nin yazm›ﬂ oldu¤u “Li ﬂeyh Mahmud” terkibinden ebced hesab›na göre H-1038
(M-1628-29) yaz›larak, Hazreti Hüdâyî’nin vefat tarihi ç›kan Arapça talik hatl›
kitabenin ayn›s› konulmuﬂtur. K›r›lan ilk kitabe uzun süre cami bodrumunda
korunmuﬂ ﬂad›rvan›n onar›m› s›ras›nda da çeﬂmelerin üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir.
Kitabenin Türkçe okunuﬂu ﬂöyledir.
Afâk›n ﬂeyhu’l ﬂuyuhu gelib gecdi
Allâh Teâlâ ona cömertlik nasip etmiﬂdi
S›rlarla mesrûr olmuﬂ ve yar›n da inâyet bulacakt›r.
Lûtuf bahçeleri ve makam-› Mahmud Cenneti adn ve kas›rlar (onun için)
Nasslarda vârid olan bahçeler ve havuzlarla süslenmiﬂtir.
Hurileri ebannurun nurlar›yla çevrelenmiﬂtir.
Sahiplerinin hat›r›n› soran ebediyet diyar›n›n genç k›zlar› gibi
1038 ﬁeyh Mahmud
Bu kitabenin üzerinde ise Hattat Kazasker ‹zzet’in talik hatla yazd›¤› (Destûr Yâ
Hazret-i Pir) levhas› as›l›d›r.
Türbe odas› 7. 40 cm. eninde 8. 80 cm. boyunda dikdörtgen planda olup, k›ble
yönünde 3, ﬂeyhler kabristan›na bakan do¤u yönde 4, kap›n› yan›nda bir olmak
üzere 8 yuvarlak kemerli demir ﬂebekeli pencere ile ayd›nl›k bir mekan sa¤lanm›ﬂt›r. Ortada daire kesitli 4 mermer sütuna oturan Celvetî Tarikat› tac›n›n tepeli¤i ﬂeklinde onüç dilime bölünmüﬂ içi kalemiﬂi nak›ﬂl› bir kubbe yer al›r.
Kubbeden aﬂa¤›ya 6 koldan üçer fanus ç›kan aralarda boru çiçekleri bulunan
k›rm›z›, sar›, yeﬂil, yald›z desenli türbedar odas›ndakinin benzeri yine bir Venedik avizesi sarkar. Duvarlar y›¤ma taﬂt›r. Alç› s›va üzerine kalemiﬂi nak›ﬂl›
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olup dört duvara pencere ve kap› üstleri de dahil duvar›n tavan ile birleﬂti¤i yere yak›n yere boydan boya ahﬂap üzerine yald›z ve sülüs hatla Tebareke (Mülk)
suresi yaz›lm›ﬂt›r. Ketebe ve tarihi yoktur. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin alt›n yald›zl› demir parmakl›k içindeki ahﬂap sandukas› kubbenin alt›nda yer al›r. Baﬂucuna nefti renkli Celvetî tac› konulmuﬂtur. Bugün yeﬂil çuha ile örtülü sandukan›n üzerinde türbenin ilk y›llar›nda k›ymetli Kabe örtüleri, surra bayra¤›, parmakl›¤›nda Hüdâyî Hazretlerinin asas›, baﬂucunda gümüﬂ ﬂamdanlar ve mumlar bulunmakta olup, bu eserler y›pranma ve çal›nma tehlikesine karﬂ› depoda
muhafaza edilmektedir. Türbenin içinde kendisinin d›ﬂ›nda on sanduka daha
bulunmakta olup bunlar çocuklar›na ve bir de torununa aittir, erkeklerin baﬂlar›nda yine Celvetî tâc-› ﬂerîfi bulunur.
Türbe binas›n›n solunda cami yer al›r. Bodrum, zemin ve mahfiller olmak üzere 3
katl›d›r. Cephede iki yuvarlak kemerli pencere aras›ndaki ana giriﬂ kap›s›na 5 basamak merdivenle ç›k›l›r. Kap›n›n üzerinde ortada Sultan Abdülmecid’in tu¤ras› bulunan Ziver Paﬂa’n›n 8 m›sra halinde (H-1272) M-1855 tarihinde yazd›¤› kitabe yer al›r.
ﬁeyh-i Gazi velâyet menkabet Abdülmecid Han’e
Zâhir olmuﬂ fütuh-› mülket içre nusrat-› aktâb
R›zanetle Azîz Mahmud Efendi dergehin inﬂa
‹dince k›ld› celb-i feyz-i ruhaniyet-i aktâb
Du’a-y› ﬂevkiyle Ziver iki cevherin târih
Sezâd›r olsa bâb- hângâhda ziynet-i aktâb
ﬁeh-i din kim Hüdâyî hângâh›n eyledi bünyâd
1272
Mu’in olsun umûrunda Hüdâ’ya himmet-i aktâb
1272 (M-L855)
Cami -tevhithane binas›n›n bu tarihten önce Sultan II. Mahmud taraf›ndan (H1253) M-1837 y›l›nda da bir onar›m geçirdi¤i Pertev Paﬂa Divan›nda belirtilmiﬂtir. Kitabe ﬂudur:
Hüdâyî Hazret-i Mahmud Efendi Tekyesi’dir bu
Dil-i âﬂ›k gibi çoktan beru olmuﬂdu virân-gâh
Yeniden k›ld› ihya Hazreti-Sultan Mahmud Han
‹de ma’mûr da’im kalb-i pakin Hazreti Allah
Cihan durdukça taht-› âli baht-› ﬂevketde
Aç›ls›n zikr olunsun sayesinde böyle bin dergâh
Makâm-› sofiyând›r bu makâm-› kudsiyând›r bu
Gürûh-› kalb âgâha ziyâretgâhd›r her gâh
Beﬂâretdir iﬂaret oldu Pertev böyle bir tarih
Hüdâyî hangâh›n yabd› yahu ﬁah-› dil_âgâh
1253 (M-1837
“E¤er vâs›l olam dersen dilâ sen s›rr-› maksûda
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Gel adâb ile yüz sür asitan-› ﬁeyh Mamud’a “ yaz›l› ﬂiir bulunan ﬁeyh kap›s›
da cephenin sa¤ taraf›nda yer al›r. Cephe üst kat›nda yine bas›k kemerli 5 pencere bulunmaktad›r.
Dikdörtgen planl› yap›n›n duvarlar› ka¤ir, çat›s› ahﬂapt›r zemin kat namaz ve
ayinlere mahsus olup giriﬂin karﬂ›s›nda mihrap yan›nda iki üst bölümde bas›k
kemerli 3 pencere bulunur. Mihrap âyeti Sadrazam Melek Mehmet Paﬂa’n›n torunu Ali Haydar Bey taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r. Giriﬂ ve bat› yönündeki zemin bir
sekile yükseltilmiﬂ olup mahfillerle çevrilmiﬂtir, ayn› plan üst katta da devam
etmektedir. Bu mahfillerin s›n›r›nda ahﬂap korkuluklar aras›nda üst kat mahfillerini taﬂ›yan ve k›sa bir parapet duvar›ndan sonra tavana kadar devam eden kare kesitli ve pilast›r baﬂl›kl› ahﬂap sütunlar s›ralanmaktad›r . Her sütuna karﬂ›daki do¤u yönündeki duvarda ayn› ebatta bir duvar payesi tekâbül etmekte bunlar›n aras›nda altl› üstlü ikiﬂer pencereden 12 bas›k kemerli pencere yer almaktad›r. Çok say›da penceresi ile cami ayd›nl›k bir mekand›r. Üst kat pencereleri
ve üst kat mahfil kafeslerinin üzerinde Allah-Muhammed ve 4 halifenin isimleri yaz›l› cihar-› yâri güzinler bulunur. Zemin katta mahfillerin alt›nda d›ﬂar›dan
ayr› bir giriﬂi bulunan kafesli bir bölüm yer al›r ki bu bölüm sadece Azîz Mahmud Hüdâyî tekkesine ait bir özellik olup cuma namaz› takiben icra edilen ayinlerde Cuma namaz›n› bu kafeste k›lan ﬂeyh ayinin belirli bir yerinde derviﬂler
k›yama kalkt›ktan bir müddet sonra kafesten ç›karak ayine kat›l›rm›ﬂ. Mihrab›n
sa¤›nda S ve C k›vr›mlar› ile barok tarzda bezenmiﬂ bir vaaz kürsüsü bulunur.
Tavan ve duvarlar ampir üslupta kalemiﬂi desenlidir. Üst kat mahfillerinin bat› yönü han›mlara mahsustur. Bugün ise han›mlara ait k›s›m muhtemelen tekke
oldu¤u y›llarda çilehane odalar› olan bodrumdur. Bu bölümde dar bir koridora
aç›lan sa¤da 4 solda 2 adet hücre ﬂeklinde bas›k kemerle girilen ikisi ufak pencerelerle ayd›nlanan alt› oda yer al›r. Minaresi d›ﬂar›ya taﬂk›n bir kaide üzerinde yükselir tek ﬂerefeli, sade, yüksekli¤i fazla olmayan bir minaredir. Caminin
önündeki meydan›n sol taraf›ndan hünkâr mahfeline ç›k›l›r. Asma olan bu bölümün alt›ndan yol geçmektedir. Odalar›n tavanlar› resimli kumaﬂlarla kapl›d›r.
Caminin karﬂ›s›nda cephesi güneye bakan di¤er binalardan farkl› bir görünümde ön ve do¤u cephesi antik yunan tap›na¤›n› and›ran Lütfi Bey taraf›ndan
1899-1900 y›llar›nda yapt›r›lan kütüphane-türbe binas› bulunur. Sar› renkli yumuﬂak bir taﬂla kapl› yap›n›n kap›s› ve pencerelerin kilit taﬂlar› konsollarla belirtilmiﬂ yar›m daire kemerlidir. Aralar›nda ikiﬂer iyon tarz› baﬂl›kl›, kaideleri
yivli, duvara gömülmüﬂ sütunlar yer al›r. Baﬂl›klar›n üzerinde yatay kiriﬂli bir
kuﬂak uzan›r. Üst bölümde çat› ile sütunlar aras›ndaki alanda iki yan›nda kabartma rozetler bulunan ön cephede üç yan cephede iki bölüme talik hatla ebced hesab› ile Lütfi Bey’in ad›n› ve H-1317 (M-1899-1900) tarihini veren ﬂu
manzum kitabe yaz›lm›ﬂt›r.
Hûda birdir bu mir’at gûna -gûn ta’yidir bûy-› s›rr-› arif ol ibret ile k›l âlemi seyran
Musahib Lütfi Bey mülk-i fenâyi terk edüb gitdi bekaya yâ ilâhi cay olsun ravza-› R›dvan
Makam-› kurb-› Mahmud’a çün oldu türbeyi inﬂa t›raz-› ma’nevidir ana feyz-i
rahmet-i rahman
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O yatt›kça ilâhi necl-i pâkin halidaniyle mu’ammer eyle devletle Hakk Sure-i
Furkan
Dua ile dedim tarihi tamm›n hakk›’ya bende na’im-i huldi mesken eyle Lütfi
Bey’e Sübhan 1317 Muharem Burhaneddin Yahya
Di¤er iki cephe sa¤›r duvarl›d›r. ‹çten dikdörtgen planl› yap›n›n bat› kesimi demir parmakl›klarla ayr›lm›ﬂ olup, Lütfi Bey ve ailesine ait türbe haline getirilmiﬂtir. 4 penceresi bulunmakta olup içten ve d›ﬂtan beﬂik tonozlu yap›n›n üzerinde 3 madeni alem yer al›r. Bugün idare binas› olarak kullan›lan kütüphanenin kitaplar› Üsküdar Hac› Selima¤a kütüphanesindedir.
Külliyenin mutfa¤› kagir ve ahﬂap çat›l› olup biri büyük di¤eri küçük iki bölümden oluﬂur Büyük bölümde tu¤ladan örülmüﬂ büyük bir ocak bulunur. Pencere
ve kap›lar› bas›k kemerlidir.
Meﬂrutalar›n hepsi sonradan yenilenerek özelli¤ini kaybetmiﬂtir. Sadece 3 katl›
harem dairesi tipik bir ‹stanbul Kona¤› niteli¤inde olup harap yap› acilen onar›lmay› beklemektedir.
Külliyenin mutfa¤› ka¤ir duvarl› ve ahﬂap çat›l› olup biri büyük di¤eri küçük iki
bölümden oluﬂur, büyük bölümde tu¤ladan örülmüﬂ büyük bir ocak bulunur.
Pencere ve kap›lar› bas›k kemerlidir.
Meﬂrutalar›n hepsi sonradan yenilenerek özelli¤ini kaybetmiﬂtir. Sadece 3 katl›
harem dairesi tipik bir ‹stanbul Kona¤› niteli¤inde olup harap yap› acilen onar›lmay› beklemektedir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi
Yap›lar›ndaki Kalem ‹ﬂleri
D R . C A N D A N

N E M L ‹ O ⁄ L U

Külliyede yer alan yap›lar, Üsküdar’›n “Azîz Mahmud Hüdâyî Tepesi”1 ad›yla
an›lan tepede iﬂlevsel özelliklerine göre s›ralan›r. Külliye, 10.000m2 lik geniﬂ bir
alanda camii, türbe, imaret, kütüphane, derviﬂ hücreleri, sebil, f›r›n ve meﬂrutalardan (kültür hizmeti vermek için onar›lan yap›lar) oluﬂur.2
Osmanl› san’at›nda yüzy›llar içinde baz› de¤iﬂik özellikler sergileyen bezeme örge ve düzenlemeleri özgün yorumlarla yaln›zca camii, camii ile ba¤lant›l› hünkar kasr›, türbe ve kütüphanenin tavan ve duvarlar›nda yer al›r.
Bildiride; külliyenin ad›, bulundu¤u yer ve ilk yapt›ran I-Genel Bilgiler bölümünde sunulurken, özelliklerine göre türbe, camii, hünkar kasr› ve kütüphane
II. bölümünde tek tek tan›t›ld›.

I- Genel Bilgiler:
A- Külliye Hakk›nda Genel Tan›t›m:
Külliyenin Ad›: Külliye kaynaklarda baz› farkl› adlarla an›lsa da3 “Hazret-i Hüdâyî Âsitanesi”ad› iﬂlevsel özelli¤ine göre en uygun olarak kullan›lan›d›r4.
Bulundu¤u Yer: Üsküdar, Do¤anc›lar Semti, Ahmed Çelebi Mahallesi’nde tepe
üzerinde yer alan yap› toplulu¤una, do¤udan Azîz Mahmud Efendi Soka¤›na bat›dan ise Hüdâyî Mahmud Soka¤›na aç›lan avlu kap›lar›yla girilir.
Yapt›ran ve Külliyenin ‹lk Yap›s›n› Oluﬂturan Tekkenin Yap›m Y›l›: Tekkenin
banîsi hakk›nda çeﬂitli yorumlar yap›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, tekkenin (camii)arsas›n› Azîz Mahmud Hüdâyî’nin sat›n ald›¤› ve binas›n› kendisinin yapt›rtt›¤›
kaynaklarda belirtilir.
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Türbenin içten genel görünümü

Türbenin kubbesinden ayr›nt›

1850 y›l›nda Üsküdar çarﬂ›s›nda ç›kan yang›n›n yay›lmas› sonucu külliye yap›lar› türbenin d›ﬂ›nda5 tümüyle yanmas› nedeniyle yeniden inﬂa ettirilen yap›lar›n banisi ve yap›m y›llar› farkl›d›r.

II-Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Yap›lar›ndan Türbe, Cami,
Hünkâr Kasr› ve Kütüphane:
A-Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi Türbesi:
1- Genel Bilgiler:
a- Bulundu¤u yer: Azîz Mahmud Efendi Soka¤›nda yer alan “Cümle Kap›s›”ndan giriﬂte hafif kavis yapan basamaklarla tepeye do¤ru ç›k›ld›¤›nda soldaki ilk yap› türbedir.
b- Yapt›ran ve yap›m y›l›: Türbe ilk kez Azîz Mahmud Hüdâyî’nin vefat (162829) y›l›na yak›n inﬂa edilmiﬂ olup6, 1855 y›l›nda plan özelli¤ine sad›k kal›narak
Sultan Abdülmecid Han taraf›ndan yeniden yapt›r›ld›.7

2- Mimari Özelli¤i:
a- Kullan›lan malzeme: Enine dikdörtgen y›¤ma taﬂ yap›y› ortada dört ak mermer sütunun taﬂ›d›¤› onüç kenarl› kubbe ile kubbeyi çevreleyen düz çat›lar örter.
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Türbede kubbeyi çevreleyen tavandan bir görüntü

Türbenin on üç dilimli kubbesi

b-Plan özelli¤i: Türbeye 1918 y›l›nda uygulanan onar›mda eklenen üzeri camla
kapl› bölümden girilir.8 Caml› bölümün sol taraf›ndaki giriﬂten sofaya geçilir.
Sofada sa¤ tarafta kuyu ve sebil bulunur. Her iki bölümünde arka taraf›nda küçük dikdörtgen odalar yer al›r. Sofadan türbenin harim k›sm›na geçilir.9 Harim
8.85 x 7.65 m. ölçülerindedir.10 Bu bölüm do¤u duvar›nda dört, güney duvar›nda üç olmak üzere üst k›s›mlar› yuvarlak kemerli yedi büyük pencere ile ayd›nlan›r. Harimi ortada dört sütünün taﬂ›d›¤› “Celvetî Tac›”n›n tepeli¤i gibi önüç dilimli kubbe ile kubbeyi dört taraftan çevreleyen dikdörtgen tavanlar örter.

3- Kalem ‹ﬂi Bezemeler:
a-Nakkaﬂ›: 1990-1991 y›l› onar›m›nda uygulanan üst tabakadaki kalem iﬂleri
günümüz nakkaﬂlar›n›n eserleri olmal›d›r. Nakkaﬂ imzas› yoktur.
b-Bulunduklar› yerler: Türbenin hariminde onüç dilimli kubbenin iç yüzeyi,
kubbeye geçiﬂi sa¤layan kemerlerin, ara üçgenlerin ve kubbeyi çevreleyen tavanlar›n yüzeyleri ile duvar yüzeyleri kalem iﬂi bezemelidir.
c- Kullan›lan malzeme ve uygulanan teknik: Bezemeler kubbe ve tavanlarda ahﬂap, duvarlarda ise s›va üzerine uygulanm›ﬂt›r. S›va üzerine uygulanan bezemelerde 0,1-0,2 mm kal›nl›kta ince bir astar tabaka oldu¤u dökülen boya tabakalar›n›n alt›ndan görülür.11 1950, 1954 onar›m geçirdi¤i belirtilen yap›n›n 5.3.1962
y›l›nda kubbe kurﬂunlar›n›n çal›nd›¤› ve dönemin türbedar› Ebruzen Mustafa
Düzgünman taraf›ndan yapt›r›lan onar›mla eserin nemden zarar görmesi engellenmiﬂ olur.12 Kalem iﬂi bezemelerin de bu yenilemeler s›ras›nda yap›ld›¤› düﬂü393
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Türbenin duvarlar›ndaki kalem iﬂi bezemelerden örnek

Türbedeki iki tabaka kalem iﬂlerini gösteren çizim

nülebilinir. Üst kat kalem iﬂlerinin ara ara dökülmesiyle altta bir kat daha benzer
renk ve desenlerde bezemelerin oldu¤u izlenir. Her iki kat renklendirmede ve astar tabakada bozulmalardan sentetik boyalar›n kullan›ld›¤› anlaﬂ›l›r.
Kubbede desenler 1/13 oran›nda haz›rlan›p kömür tozu ile yüzeye geçirildikten sonra örge
özelli¤ine göre renklendirilerek tahrirlenmiﬂtir. Mavi, gri, mercan k›rm›z›s›, koyu k›rm›z›n›n bolca kullan›ld›¤› desenlerde az miktarda yeﬂil, sar›ya çalan kavuniçi ve siyah renklerde yer al›r. Örgelerin tahrirleri siyah, beyaz ya da k›rm›z› ile çekilmiﬂtir. Renklendirmeler
tek kal›n tabaka (ak›tma tekni¤i) tarz›ndad›r.13
Kalem iﬂlerinde kullan›lan di¤er bir teknik ﬂablonlama (stencilling) tekni¤id›r.14
Onüç köﬂeli kubbe ete¤inden kare bölüme geçiﬂte yer alan yeﬂil renkli kenarsuyundaki desen ﬂablonlama tekni¤iyle uygulanm›ﬂ, negatif tarz görünümü de verir.15 Farkl› ölçülerdeki kenarsular›n›n aralar›nda silmeler vard›r. Çiçeklerde taç
ve çanak yapraklar ayr›nt›l› çizilir.
d-Uygulanan desen ve kullan›lan örgeler: Yap›daki kalem iﬂi bezemelerde, Klasik Dönem Osmanl› türbe mimarisi’nde oldu¤u gibi as›l örgeyi rumi ﬂekilleri
oluﬂturur. Ancak rumilerde 17.yüz y›l ikinci yar›s›nda görülen boylar›n›n uzamas› gibi de¤iﬂimler izlenir. “Celvetî Tâc›”n›n simgesel özelli¤ini taﬂ›yan onüç
dilimli kubbede her dilimin içindeki bezemenin deseni ayn›d›r. Kubbe göbe¤inde ay›rma rumilerle oluﬂan dörtlü bir düzenleme yer al›r. Çift kollu Rumiler ortada birleﬂip tepelik rumi (ya da palmet) ﬂeklini al›rken di¤er rumilerle birleﬂerek göbe¤in kenarlar›na kadar ulaﬂ›r. Bu düzenlemenin iç k›s›mlar›nda zemin
koyu k›rm›z› d›ﬂ k›s›mlar›nda mavidir. Onüç kenarl› kubbede kenarlardan kubbeye do¤ru uzanan ﬂeritlerin çift olmay›p tek say›da (onüç) oluﬂu göbekdeki desenin düzenlemesiyle uyumlu ba¤lant› kurmaz. Kenarlarda ay›r›mlar› sa¤layan
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Caminin tavan›nda kalem iﬂi bezemeler

Caminin diﬂ cepeden görüntüsü

ﬂeritlerin içleri yine rumilerin ortada birleﬂerek tepelik rumilerin oluﬂturdu¤u
dizilerle dolguludur. Düzenlemede iç zemin koyu k›rm›z› d›ﬂ zemin mavi rumi
dizileri gridir. ﬁeritler biri geniﬂ di¤eri dar iki cetvelle çevrelenir.
Kubbe ete¤inde dilimli köﬂeliklerin içleri dairesel k›vr›mlar (spiral) yapan hatlar›n üzerinde belirli yönlere göre dizilen rumilerle bezelidir. Renkler yine ayn›
özellikleri taﬂ›r.
Kubbe göbe¤ine do¤ru sivrilen üçgen dilimlerin ortalar›nda salbekli ﬂemseler
yeral›r. Salbekli ﬂemselerin içleri ay›rma rumilerin oluﬂturdu¤u eﬂkenar dörtgen
görünümü veren düzenleme ile dolguludur. Salbeklerde rumiler birleﬂerek tepelik rumi özelli¤i kazan›r.
Üçgenlerin sivri k›s›mlar› da çift kollu rumilerle bezelidir. Tüm bu bölümleri
çevreleyen enli gri renkli ﬂerit birleﬂerek desende bütünlü¤ü sa¤lar.
Her dilimi 1/2 simetrik düzenle bezeli onüç dilimli kubbeyi, kubbe ete¤inde koyu k›rm›z› zemin üzerinde sar› lotüslerin dizili oldu¤u dar bir kenarsuyu izler.
Bu deseni içleri çift kollu rumilen ve ortalar›nda ard›ﬂ›k olarak hataîlerin s›raland›¤› geniﬂ bir kenar suyu çevreler.
Kubbeden sütunlar›n taﬂ›d›¤› kare bölüme geçiﬂte oluﬂan uzun kenar› k›r›k köﬂe üçgenlerinin içleri uç k›s›mlar›nda armay› and›ran rumilerle bezelidir.
Sütunlar› birbirine ba¤layan kemerlerin içlerindeki bezemeler dilimlerin ayr›m›n› yapan ﬂeritlerde bezemelerle ayr›d›r.
Tavana geçiﬂi sa¤layan uzun kenar› e¤imli üçgenlerde ise sar›ya yak›n kavuniçi
zemin üzerinde helezoni dallarda dizili Rumiler yer al›r. Yan tavanlara geçiﬂte
palmetlerin s›raland›¤› iki dar kenar suyunu aç›k yeﬂil zemin üzerine koyu ye395
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Mahvirler ve kalem iﬂi bezemeler

Cami tavan›n›n bezemelerinden ayr›nt›

ﬂil negatif16 tarzda iﬂlenmiﬂ hataîlerin dizili oldu¤u daha geniﬂ kenar suyu izler.
Kenarsuyu bezemelerinde, köﬂe üçgenlerinde az oranda da olsa kullan›lan siyah
yeﬂil ve sar› renklerin “Cetveli Tarikat›nda simgesel anlamlar› vard›r. Hüdâyî’nin
sandukas›n›n baﬂ›na konulan tâc her dört ay›n özelli¤ine göre renk taﬂ›r; Muharrem, Safer, Rebîu’l-evvel, Rebîu’l-ah›r aylar›nda Celâle (büyüklük, ululuk) iﬂaret almak üzere siyah, gelen dört ayda cemâle (yüz güzelli¤i) iﬂaret eden yeﬂil ve di¤er
dört ayda da kemâle (olgunluk, yetkinlik) iﬂaret eden sar› kubbeli tâc konulurdu.17
Kubbeyi çevreleyen dikdörtgen tavanlarda, kubbedeki dikimli salbekli ﬂemselerle ayn› özellikte üç ﬂemse orta bölümlerde aral›klarla s›ralan›r. Dilimli köﬂelikler k›vr›m yapan dallar üzerindeki çift kollu rumilerle bezelidir. Bu bölümü
kubbedeki ﬂeritlerle ayn› özelli¤i taﬂ›yan kenarsuyu çevreler.
Düz tavanlardan duvara geçiﬂteki kenarsuyu s›ralamas› kareden dikdörtgen yüzeye geçiﬂteki kenarsular› ile ayn›d›r. Ortadaki içinde lotus dizilerinin bulundu¤u kenarsuyu hafif kabar›k silme tarz›ndad›r.
Türbenin duvarlar›n› en üst düzeyde tavanla birleﬂme noktas›nda geniﬂ ahﬂap
üzerine alt›nla. (varak) yaz›l› sure-i mülk (Tebareke), sülüs hatl› geniﬂ bir yaz›
kuﬂa¤› çevreler.18
Duvarlarda, ortalar›nda dilimli bademî19 salbekli ﬂemseler, köﬂelerinde içlerinde rûmi bezemelerin bulundu¤u köﬂeliklerin oluﬂturdu¤u dikdörtgen panolar s›ralan›r. ﬁemlerin içleri ay›rma Rumilerin oluﬂturdu¤u simetrik bir düzendeki
desenle bezelidir. Ay›rma rumiler yanlarda, üstte ve altta derinleﬂerek tepelik
rumi (palmet)20 ﬂekilleri olarak sonlan›r. Tüm Rumilerin kenarlar› ve salbekli
ﬂemselerin çevresi mercan k›rm›z›s› ile tahrirlidir. Köﬂeliklerdeki bezemeler ta396
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Hünkâr Mahfili

vandaki örneklerle ayn›d›r. Bat› duvar› deseninde tahrirler beyaz renklidir.
Türbenin bat› duvar›nda sekiz pano vard›r. Dördüncü panonun sa¤ alt köﬂesindeki boyalar›n dökülmesiyle alt tabakada gine Rumilerden oluﬂan baﬂka bir desenin oldu¤u izlenir. Alt tabakadaki bezemede Rumilerin daha da sade kullan›ld›¤› görülür. (Çizim 1)
Di¤er üç duvarda panolar pencere aralar›nda yer al›r. Panolar bulunduklar› yerlere göre daral›r. Güney duvarlarda pencere aras›ndaki panolar 59-55-55, 5-69
cm gibi farkl› ölçülerdedir. Güney duvar› deseninde tahrir yoktur.

B- Cami-Tevhîd-hâne21
1) Genel Bilgiler:
a- Külliyede bulundu¤u yer: Cami, türbenin bat› duvar›na bitiﬂik birkaç basamakla, ulaﬂ›lan di¤er bir set üzerinde, kütüphanenin karﬂ›s›nda yer al›r.
b- Yapt›ran ve Yap›m Y›l›: Hüdâyî Asitânesi yap›lar›ndan olan camii ilk kez
998/1989 y›l›nda Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan yapt›r›ld›.22
1266/1849 Üsküdar yang›n›nda harap olan yap›n›n, sultan Abdülmecid taraf›ndan 1272/1855-6 y›l›nda yeniden yapt›r›ld›¤› kap› kitabesinde kay›tl›d›r.23
1894 depreminde hasar gören camii Evkaf naz›r› Galip Paﬂa taraf›ndan onart›ld›.24
1976’da onar›m›na baﬂlanan yap›n›n ahﬂap çat›s› da yenilenerek çal›ﬂmalar
14.04.1977’de bitirildi.25
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Minber

2) Mimari Özelli¤i:
a- Kullan›lan malzeme: Kâgir yap› ahﬂap çat› ile örtülüdür. Çat›n›n üzeri kurﬂun kapl›d›r.
b- Plan özelli¤i: Cami boyuna dikdörtgen, bodrum kat› ile fevkanî bir yap›d›r.
Harîmin kuzey ve bat› taraf› mahfillerle çevrilidir. Kuzey sol köﬂede Hünkâr
mahfili bulunur. Mahfilleri tavana kadar uzanan bir kenar› 31 cm geniﬂlikte
olan ahﬂap kare dikmeler taﬂ›r. Güney duvar›nda ikinci ve üçüncü dikmenin
aras›na yaln›zca bu tekkede bulunan “ﬂeyh kafesi” konulmuﬂtur.26
Camiinin giriﬂ kap›s›n›n sa¤ taraf›ndaki ikinci bir kap›dan tevhîd-hâne’ye ve
ﬂeyh kafesi’nin bulundu¤u bölüme girilir. Duvar payeleri aras›nda altl› üstlü s›ralanan pencereler harimi ayd›nlat›r. Harimin güney duvar›nda mihrab, mihrab›n bat›s›nda minber, do¤usunda vaaz kürsüsü bulunur. Camiye minberin ilk
kez 1007/1998 y›l›nda, kürsünün ise Gafurî Mehmed Efendi taraf›ndan
1078/1668’de konuldu¤u belirtilir.27

3) Kalem ‹ﬂi Bezemeler:
a- Nakkaﬂ›: Bezemelerin nakkaﬂ› bilinmiyor. Günümüze kadar zaman zaman
onar›m geçiren yap›n›n barok ve ampir özelli¤i taﬂ›yan kalem iﬂi bezemelerinin
özgün örnekleri yap›n›n inﬂa y›l›na 1855/6 ait olmal›d›r. Sultan Abdülmecid Dönemi’nde ‹stanbul’da görev yapan mimar Fossati Kardeﬂler - Gaspare Trajano
Foﬂﬂati 1809-1883, Guiseppe Fossati 1822-1891 barok tarz› pek çok eser inﬂa et398
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Hünkâr kasr›n›n d›ﬂ cepeden görüntüsü

tiler.28 Üsküdar da bülbül deresi üzerindeki tepede yaﬂayan krikor Balyan’›n o¤lu Garabet Amira Balyan (1800-1866) hassa baﬂ mimar›yd›.29 Üsküdar’da ‹stanbul’da 19. yüzy›lda barok tarz› eserlere imza atan mimar camiinin hem mimari
hem de nakkaﬂ› olabilir.29
b- Bulunduklar› yerler: Caminin tavan›, ahﬂap dikmelerin üzerleri ve baﬂl›klar›, alt ve üst mahfiller aras›ndaki kuﬂak, üst pencereler ve üst kat kafes oymal›
bölümdeki tepelikler30 ile mihrab, minber ve kürsü kalem iﬂi bezemelidir.
c- Kullan›lan malzeme ve uygulanan teknik: Caminin ahﬂap tavan›nda profilli
ç›talarla oluﬂturulan geometrik düzende astar tabaka31 üzerine desen özelli¤ine
göre alt›n (varak) ve beyaz, gri, yeﬂil, mavi, sar›, koyu k›rm›z› (bordo), pembe
renkler tonlar›yla uygulanm›ﬂt›r. Boyamalar tek kat olup koyulu aç›kl› renk tonlar›yla yap›lm›ﬂt›r. Tavanda bölümlerin ayr›m›n› yapan silmelerdeki desenler
ﬂablonlama tekni¤iyle (steril) dir.
Dikmelerin üzerleri, baﬂl›klar›, alt ve üst mahfiller aras›ndaki kuﬂakta astar tabaka üzerine renkli boyamalarla bezelidir.
Üst pencereler, ve üst kat kafes oymal› bölümlerdeki tepelikler, minber ve kürsü’nün barok tarz› ﬂekilleri alt›n (varak-zerendûd)32 , yeﬂilin tonlar› ve siyahla
renklendirilmiﬂtir.
d) Uygulanan desen ve kullan›lan örgeler:
Boyuna dikdörtgen tavanda, ortada alt›gen göbekte kat kat dilimli tavan göbe¤i
güney-kuzey yönünde daha geniﬂ do¤u-bat› yönünde daha dar barok33 k›vr›mlarla bezeli bölümlere ince ﬂeritlerle ba¤lanarak ﬂekili bir düzen oluﬂturur. Dilimli
tavan göbe¤inde k›vr›mlar aras›nda palmet ve lotusler dizilidir. Profilli çat›lar›n
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Hünkâr kasr›nda sofan›n kalem iﬂi bezemeli tavan›

Üst kata ç›kan merdivenlerin kalem iﬂi
bezemeli tavan›

oluﬂturdu¤u alt›gen göbe¤i dar bir ﬂerit çevreler. Dar ﬂeritler uzayarak dikdörtgen
tavan düzenini oluﬂturur. ﬁeritlerin üzerlerinde ortada dilimli madalyonlar iki
tarafta ampir35 tarz› bezeklerle aral›klarla dizilerek kuﬂaklar› dolgularlar.
Barok bezemelerdeki güçlü ›ﬂ›k-gölge yans›mas›na karﬂ›n ampir desenler barok
desenlere göre daha ince ve tek renkle boyal›d›r.
ﬁeritlerin oluﬂturdu¤u köﬂe üçgenlerin içlerinde uçlara do¤ru incelen iri spiral
k›vr›mlar›n üzerlerinde çeﬂitli büyüklükte kenger34 yapraklar› s›ralan›r.
Orta bölümde ikizkenar üçgenlerin içleri barok k›vr›mlar›n oluﬂturdu¤u madolyon ﬂekli ile bezelidir. Bu bölümü s›n›rlayan iki kuﬂaktaki desenler ayn›d›r. ‹ki
kuﬂa¤›n aras›nda aralarda geçmelerle birleﬂen (saadet dü¤ümü tarz›n› and›ran)
dar bir ﬂerit yer al›r. Tüm bu kuﬂaklar alt›nl› (varak) silmelerle birbirinden ayr›l›r.
Tavan› en d›ﬂta çevreleyen geniﬂ kuﬂakta, ortada ve sivri köﬂelerde eﬂkanar dörtgenler içinde Osmanl›lar›n penç (çiçeklerin üstten resmediliﬂi) bat›klar›n rozet
delikleri bezekler vard›r. Aradaki ve köﬂelerdeki üçgenlerin içleri kenger yapraklarla dolguludur. Uçlar› sivri dikdörtgen kartuﬂlarda ise ortada bir madalyon,
madalyonun çevresi ve sivri bölümlerin içleri barok k›vr›mlarla dolguludur. Tavandan duvara geçiﬂte kenger yapra¤› dizisi s›ralan›r. Bu diziyi altta negatif tarzda, iki ayr› silme izler.
Mahfil üst kuﬂa¤› bezemeleri bezeli ampir tarz›ndad›r. Alt kuﬂakta ortada madalyon iki tarafta s ve c k›vr›mlar yapan barok (kenger-akantus yapa¤›) ﬂekillerle bezelidir.
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Kütüphanenin aynal› tonos tavan›nda kalem iﬂi
bezemeler

Kütüphanenin d›ﬂ görüntüsü

Pencere ve üst kafes oymalar›nda ortadaki madalyonlarda siyah zemin üzerine
alt›n varakla Hz. Muhammed ve Peygamberlerin adlar› yaz›l›d›r. Bu madalyonlar› tepelik ﬂeklinde barok k›vr›mlar ve midye kabu¤unu and›ran ﬂekiller çevreler.
Ahﬂap kare dikmelerin üzerleri üstte ve altta yar›m ortada tam madalyonun çevreleri mermer taklidi tarz›nda karelidir.
Hünkar mahfil tavan›nda ortada barok ﬂekillerden oluﬂan bir göbek, göbe¤i çevreleyen kenar sular› ve duvardaki frizde ampir tarz› ﬂekiller yer al›r.
Mihrab: Mihrab› ortada ve yanlarda ampir tarz› ince k›vr›mlar ve lâlelerin yer
ald›¤› simetrik düzende armay› and›ran bezemeler ile köﬂelerde genç ve palmet
ﬂekli di¤er bir düzenlemenin bulundu¤u kenar suyu çevreler, lâleler Osmanl› lâle devri özelliklerinin yaﬂat›ld›¤›n› gösterir. Köﬂelikler ise ortada madalyon çevresinde barok tarz› k›vr›mlar›n bulundu¤u düzenleme ile dolguludur. Mihrab›n
kavsara ve niﬂ bölümü mermer taklidi tarz›nda boyanm›ﬂt›r.
Minber ve Kürsü: Minberin giriﬂ kap›s› kemeri, sütun baﬂl›klar› ve tepeli¤i ile
hutbe köﬂkü kemeri, sütun baﬂl›klar› ve tepeli¤i s ve c k›vr›mlar yapan barok ﬂekillerle bezelidir. Yan taraflardaki aynal›klarda, korkuluklarda ve geçiﬂ bölümünün üzerinde gine ortada madalyon ve onu çevreleyen barok ﬂekiller yer al›r.
Bol alt›n (zerendûd) kullan›lan ﬂekillerde renk z›tl›klar›yla da gölge-›ﬂ›k görüntüsü sa¤lanm›ﬂ olur.
Kürsüdeki barok bezemeler minbere göre daha da abart›l›d›r. Yüzeylerde ortadaki arma ﬂekilli madalyon, çevresinde hafif kavisli hatlarla birbirine ba¤lanan
köﬂelerdeki midye ﬂekilleriyle çevrilidir. Korkuluk k›s›mlar›na da daha sade
benzer bezemeler uygulanm›ﬂt›r.
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Kütüphanenin kuzey duvar›ndaki kalem iﬂleri

Tavan›n tonoz bölümünden ayr›nt›

C- Hünkâr Kasr›:
1- Genel Bilgiler:
a) Külliyede bulundu¤u yer: ‹maret’in (mutfak) önündeki, hünkâr kasr›n›n üst kat› giriﬂ kap›s›n›n yanlar›ndaki iki çift ahﬂap dikme üzerinden camide hünkâr mahfiline ba¤lan›r. Mahfile ba¤lanan koridorun alt›ndan Hüdâyî Avlusu soka¤› geçer.
b) Yapt›ran ve yap›m y›l›: 1272/1855-56 y›l›nda camii ile birlikte Sultan Abdülmecid taraf›ndan yapt›r›ld›.35

2- Mimari Özelli¤i:
a) Kullan›lan malzeme: Duvarlar içten ba¤dadi s›va, d›ﬂardan ahﬂap kaplamad›r.36
b) Plan özelli¤i: D›ﬂar›dan basamakla girilen yap›da merdivenlerde üst kata ç›k›l›r. Üst katta iki oda ve bir sofa bulunur. Sofadan k›sa bir koridorla hünkâr
mahfiline geçilir.

3- Kalem iﬂi bezemeler:
a) Nakkaﬂ›: Yap›n›n ilk kalem içi bezemeleri inﬂa edildi¤i 1855-56 y›l›na ait olmal›d›r.37 Zaman zaman yenilenen kalem iﬂleri, en son 17.12.1990 da baﬂlan›p
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Kuzey duvar› kalem iﬂlerinden bir örnek

Kütüphane duvarlar›n›n alt bölümünü çevreleyen bezemeler

1991 y›l›nda Nail Sinan Nalbant baﬂkanl›¤›ndaki ekip taraf›ndan yenilendi.38
b) Bulunduklar› yerler: Kalem iﬂleri üst kata ç›k›lan merdivenin tavan›nda, üst
kattaki odalar›n, sofan›n ve hünkâr mahfiline ba¤lanan koridorun tavan›nda bulunur.
c) Kullan›lan malzeme ve uygulanan teknik: Ahﬂap tavanlar›n üzerlerine keten
bezi gerilerek39 macunla tuval durumuna getirildikten sonra, siyah, yeﬂil, mavi,
sar›, kahverengi ile bezemeler iﬂlenmiﬂtir. Tek kat düz (ak›tma) boyamada örgelerin çevreleri tahrirlidir Çeﬂitli kal›nl›ktaki silmelerle duvara geçiﬂte silme ve
kenar sular›n›n üzerleri ﬂablonlama (stercil) tekni¤i ile negatif tarzda örgelerle
bezelidir.

d) Uygulanan desen ve kullan›lan örgeler:
Tavanlarda, empir tarz› ince k›vr›mlar ve farkl› yaprak ﬂekilleri ayn›d›r. Desen
uygulamas› tavan›n ölçülerine göre ﬂekil al›r. Merdivenlerin üzerindeki tavanda
ortada içi yaprak ﬂekilleriyle dolgulu dilimli bir göbek bulunur. Dikdörtgen çevrede uzun kenarlarda iki k›sa kenarda bir kere uygulanan boynuz ﬂeklindeki
k›vr›m ve dilimli palmet ﬂeklini kenarlarda küçük yapraklar tamamlar. Köﬂelerde ise daha iri k›vr›mlar ve yapraklar bulunur. Bu dikdörtgen tavan› kartuﬂlar
içinde simetrik düzenle arma tarz›n› and›ran bezemelerin bulundu¤u geniﬂ bir
kenarsuyu çevreler.
Duvara geçiﬂteki pervaz ve silmelerin üzerleri türbedeki negatif tarz› bezemelerle ayn›d›r.
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Duvarlardaki dar uzun panodaki kalem iﬂlerinden örnek

Sofan›n tavan›nda, dikdörtgen bölümde ortada kare yanlarda birer dikdörtgen
ﬂekil olmak üzere üç bölünmüﬂtür. Orta göbek ve köﬂelerdeki düzenlemeler di¤er tavandaki dönemleme ile ayn›d›r.
Dikdörtgen tavan› çevreleyen geniﬂ kenarsuyu da belirli aral›klarla dizili ortalar› daha geniﬂ uçlar› saadet dü¤ümleriyle sonlanan dilimli kartuﬂlarda, ortadaki
geniﬂ bölümlerin içleri geçmeli madalyon ﬂekilleri uç k›s›mlar› ise kökten ç›kan
yapraklarla ve ortadaki palmet ﬂekliyle dolguludur.

D- KÜTÜPHANE
1-Genel Bilgiler:
a) Külliyede bulundu¤u yer: Yap› camii avlusunda camii tevhidhane giriﬂlerinin karﬂ›s›nda yer al›r.
b) Yapt›ran ve yap›m y›l›: Cephenin üst k›sm›nda tek sat›rla talik hatla yaz›lm›ﬂ manzum kitabe kuﬂa¤›nda 1317/1899 y›l›nda Lütfü Bey taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› belirtir.40

2-Mimari Özelli¤i:
a) Kullan›lan malzeme: Yap›n›n duvarlar› sar› renkli düzgün kesme taﬂla örülüdür. Yuvarlak kemerli pencereler önlerinde yaprak ve geçmeli ﬂeritlerle ﬂekillenmiﬂ kafesler duvara gömülü bulunur. Pencere ile kap› aras›nda ve köﬂelerden
duvara gömülü iyon tarz› baﬂl›klarla sonlanan yivli sütundan uzan›r. Ampir
özellikli antik tap›nak cephelerini yans›t›r niteliktedir.41
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b) Plan özelli¤i: Enine dikdörtgen yap›da sol tarafta üç sandukalar›n bulundu¤u bölüm Lütfü Bey ve ailesine ait türbe durumuna getirilmiﬂtir.42
Kütüphane olarak kurulan sa¤ taraftaki bölüm (1334-1915) günümüzde Azîz
Mahmud Hüdai Vakf›n›n hakla iliﬂkiler hizmetlerini yürütmektedir.43 Yap›n›n
üzeri tu¤la ile aynal› tonoz mimari örtü sistemiyle örtülüdür.

C- Kalem ‹ﬂi Bezemeler:
a) Nakkaﬂ›: Kalem iﬂlerinin kimin sanat› oldu¤u kesin olarak bilinmiyor. Ampir
mimari özelli¤i taﬂ›yan yap›da kalem iﬂlerinin klasik dönem Osmanl› sanat›
özelli¤i taﬂ›mas› ilginçtir.
1914 y›l›nda ‹stanbulda “Medresetü’l Hattatin” sanat okulunun aç›l›ﬂ›nda tezhip
hocas› olarak göreve atanan Nuri Bey (Yörüko¤lu)44 kütüphanenin Osmanl› bezeme sanat›n› yans›tan kalem iﬂlerinin de nakkaﬂ› ya da nakkaﬂ baﬂ› olabilir.
Yap›n›n kuzey duvar›ndaki özgün örnek olarak de¤erlendiren kalem iﬂinin ayn›
düzenlemesi Edirne üç ﬂerefeli camii mihrap duvar›na uygulanm›ﬂt›r. Ünver; kalem iﬂi bezemeleri ‹stanbullu Mustafa Efendi ad›nda sanatkar›n yapt›¤›n› belirtir.45
Belgeler ›ﬂ›¤›nda kalem iﬂlerinin nakkaﬂ›n›n Mustafa Efendinin olmas› kabul edilir.

b) Kullan›lan Malzeme ve Uygulanan Teknik:
Kalem iﬂi bezemelerde özgün örneklerin do¤al boyalarla astar tabakas› üzerine
iﬂlenmiﬂtir.
1991 y›l›nda tamamlanan onar›mda sentetik boyalarla özgün örneklerin üzerlerinden yenileme yap›lan örgelerde ölçülerde farklar vard›r.Tekne-tonoz tarz›n›n
dikdörtgen taban k›sm›nda ortada tam yap›larda yar›m rumili düzenlemeler alt›n (Zerendûd) üzerine siyah tahvirlerle desendeki örgeler belirlenmiﬂtir. Tonoz
bölümü ﬂablonlama tekni¤iyle negatif tarzdaki pençlerle bezelidir.

c) Uygulanan Desen Ve Kullan›lan Örgeler:
Aynal› tonazla oluﬂan tavanda, aynal› k›sm›n ortas›nda tam yanlarda yar›m rumi ve
halayilerin oluﬂturdu¤u düzenlemeler vard›r. ‹ki yanlardan tepelik ﬂeklini and›ran
kartuﬂun içinde k›vr›ml› dallar üzerinde rumiler madalyon ﬂeklini oluﬂturur. Bu düzenleme ve rumi ﬂekilleri 16.yüzy›l Osmanl› bezeme sanat› örneklerine uymaz.
Rumilerin ortada oluﬂturdu¤u boﬂlukta hataî ve pençi and›ran çiçekle, ara boﬂluklarda yine halayiler ve yapraklarla dolguludur, aynal› bölümün ara boﬂluklarda iri pençler ve geometrik ﬂekiller ﬂablonlama tekni¤iyle uygulanm›ﬂt›r.
Tonozlar›n içini dalgalayan bezemelerde ayn› özelliktedir. Bu düzenlemelerin
kenarlar› ard›ﬂ›k olarak s›ralanan tepelik rumi (palmet) ve lotus dizisiyle çevrelenir. Aynal› bölümün ve tonozlar›n içlerinde geçmeler yaparak s›ralanan rumilerin yer ald›¤› kenarsuyu s›n›rlar, köﬂelerde süren penç (rozet) yer al›r. ‹ki s›ra
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aral›kl› silmeden sonra daha geniﬂtir. Kenar suyunda aralarda saadet dü¤ümleri yaparak devam eden ﬂeritlerin üzerlerinde rumilerle ve tepelik rumi ﬂekilleriyle d›ﬂtan ve içten tekrar rumilerle çevrelenmiﬂ desen bulunur. Klasik tarz› and›ran desen örgelerle tahrirlidir. Yap›n›n kuzey duvar›n›, ortada üst k›sm› yuvarlak geniﬂ bir panonun sa¤›nda ve solunda üçer silmeler aras›nda bulunan ﬂeritler bezer, geniﬂ panonun üst k›sm›nda içi zik zak bezeli yatay bir ﬂerit vard›r.
Ortadaki geniﬂ panoda mavi zemin üzerinde geçmeler yaparak devam eden ve
farkl› ﬂekillerdeki iki ﬂerit ortalardaki geçmeli düzenlemesiyle alt› köﬂeli y›ld›zlar› oluﬂtururlar, alt› köﬂeli y›ld›zlar›n ortalar›nda alt› yaprakl› (pençler) çiçekleri yer al›r. Örgelerin 1991 deki onar›m›nda yenilendi¤i bu bölümde 43x 50 cm
ölçülerinde bir bölüm özgün örnek olarak b›rak›l›r.(çizim 2)46
Kuzey duvar›ndaki orta panonun sa¤ ve sol taraftaki ﬂeritlerde ortadaki ﬂerit
renk ve ölçüler farkl› olmakla birlikte desenin kuruluﬂunda benzerlik vard›r. ‹ki
düzende devam eden rumiler ortada birleﬂerek tepelik rumileri oluﬂtururken
birbirlerinin içlerinden geçerek ard›ﬂ›k bir düzenlemeyle s›ralan›rlar. ‹ki yan ﬂeritlerdeki desen di¤er duvarlarda pencere aralar›nda da yer al›r özgün örnekten
uyguland›¤›n› belirten 27.5 x 52 cm ölçülerindeki desen türbe bölümüne geçiﬂteki duvarda yer al›r. (çizim 3)
Odadaki tüm duvarlar› 12 cm geniﬂli¤inde içinde iri penç ve yapraklar›n ard›ﬂ›k
olarak s›raland›¤› kenar suyu çevreler. Burada iﬂlenen yapraklar renklendirilmeyip yaln›zca tahrirlerle belirtilmiﬂtir. Benzer desen düzenlemelerin 16. yüzy›l
çizimi örneklerde görürüz; Hürrem Sultan Türbesi çini al›nd›¤›nda orta panoyu
çevreleyen kenar suyunda, Rüstem Paﬂa camii duvar çinilerinde Üsküdar Atik
Valide Sultan Camii kitabe kuﬂa¤› kenar sular›nda v.s. Bu kenar suyunu enli çift
cetvellerden sonra 50.5 cm boyunda zemine kadar tüm duvarlarda tahrirli beyaz ﬂeritlerin geçmeler yaparak beﬂ köﬂeli y›ld›zlar, alt›genler oluﬂturdu¤u as›l
düzenlemesi sekiz köﬂeli y›ld›z ﬂekline ba¤lanan geometrik bölüm izler.

III. De¤erlendirme ve Öneriler:
Azîz Mahmud Hüdâyî Asitanesi yap›lar toplulu¤unda her yap› mimari özelli¤inde oldu¤u gibi kalem iﬂi bezemelerinde de farkl› özellikler sergiler. Kalem iﬂleri yap›n›n iﬂlevsel durumuna göre bezeme örneklerine sahiptir.
Yap›lardaki kalem iﬂleri özgül örneklere ba¤l› kal›narak kopya edilmiﬂlerse de
ara ara baz› de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤› izlenir. Yap›lar tek tek incelendi¤inde ;
Türbe: Ruhani özellik taﬂ›yan eserde k›vr›k dallar (helozoni) üzerindeki rumiler
sonsuzlu¤a do¤ru gidiﬂi betimlerken, gri tonlar› beyaz pembe gibi sade ve hafif
renkler bu özelli¤e katk› sa¤lar.
Türbenin 13 dilimli kubbesi tek örnektir. Kubbenin 13 dilimli oluﬂu kubbe göbe¤indeki desenle ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas›n› engeller kubbede kare düzenine
geçiﬂteki bezemelerde kullan›lan siyah, yeﬂil ve turuncuya yak›n sar› renkler
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“Celvettiyye” inan›ﬂ›ndaki ululu¤a (celale-siyah) güzelli¤e (cemale-yeﬂil) olgunlu¤a (kemale - sar›) iﬂaret eder.
Duvarlarda dökülen bezemelerin alt tabakas›nda görülen gri, beyaz renkler ile
rumi ﬂekilleri yüzy›llar içindeki onar›mlar benzer özelliklere sa¤d›k kald›¤› izlenir. 19. yüzy›lda yeniden yap›lanan türbede özgün mimari özelli¤inin yaﬂat›ld›¤› gibi kalem iﬂi bezemelerde de 16. yüzy›l özellikleri korunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Camii Tevhidhane :
1272/1855- 6 y›l›nda Sultan Abdülmecid Han taraf›ndan yapt›r›lan camiyle dönemin modas› olan barok ve ampir tarz› bezemeler hakimdir. Yüzeyi e¤ilimli ç›talarla geometrik ﬂekillerin oluﬂturdu¤u tavanda ana bölümler barok tarz› iri ﬂekillerle bezenirken, aralardaki bölmeleri oluﬂturan ve tavan› çevreleyen kenar
sular› ampir tarz› ufak ve sade ﬂekillerle bezelidir. Mihraptaki ampir tarz› ﬂekillerin aras›nda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin pîrî Lalezârili¤ini ve Osmanl›n›n Lale
devrinin etkilerini göstererek küçük sadeleﬂtirilmiﬂ laleler yer al›r.
Mihrabin sadeli¤ine karﬂ›n minber ve kürsü son derece görkemli, bol alt›nla (zerendûd) barok ﬂekillerle bezelidir. Tepelikler ve mahfili çevreleyen kuﬂakta göz
al›c› barok ﬂekiller 19. yüzy›l Osmanl› yap›lar›nda bat› etkisini aç›kça yans›t›r.
Bu tür bezemelerin ulvili¤in simgesi camilere pek uygun oldu¤u söylenemez.
Hünkar Kasr› : Di¤er hünkar kasrlar›na benzemeyen yap› son derece sade bezemelidir. Yap›daki sadelik asithanenin içinde yer almas›ndan kaynaklanabilir.
Tavanlardaki ampir tarz› desenler Türk-‹slam sanat›n›n özelliklerini yans›tmasa da 19.yüzy›l Osmanl› sanat›nda bir dönem kullan›lan örnekleri yans›tmalar›
bak›m›ndan önem taﬂ›rlar.
‹kinci kata ç›k›ﬂ merdiven tavan›ndaki kenarsuyu bezemelerinde kullan›lan “saadet dü¤ümleri” ﬂekilleri klasik dönem Osmanl› sanat›n›n etkilerinin devam etti¤inin kan›tlar.
Kütüphane : Yap›daki bezemeler Selçuklu ve klasik dönem Osmanl› bezeme sanat› özelliklerini baz› farklarla yeniden yans›t›r.
20. yüzy›l›n baﬂlar›nda barok ve ampir sanat›n›n etkisinin yavaﬂ yavaﬂ azald›¤›,
tekrar klasik dönem sanat›n›n önem kazand›¤› pek çok eserde görülür.
Aynal› tavandaki rumili desen pek baﬂar›l› bir örnek olmasa da klasik dönemin
yans›mas›d›r.
Kuzey duvar›nda ortada panoda uygulanan geçmeli desen ile sa¤l› sollu yanlarda ve pencere aralar›ndaki rumi geçiﬂli ﬂeritlerde Selçuklu kervan saraylar›n›n
taç kap›lar›nda taﬂa iﬂlenen desenlerin benzer örnekleridir. Panolar›n alt hizas›nda yap›y› çevreleyen 12 cm enindeki kuﬂak, 16. yüzy›l Osmanl› sanat› inceli¤ini taﬂ›r.
Kenar suyundan zemine kadar devam eden sekiz ve beﬂ köﬂeli y›ld›zlar›n oluﬂturdu¤u desen daha çok ahﬂap sanat›nda (kündekari) uygulanan bezemenin s›va üzerine uygulanm›ﬂ örne¤idir.
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Yap›da Selçuklulardan 20.yüzy›l Osmanl› devletine kadar uygulanan örge ve
desenlerin sergilenmiﬂ olmas› kalem iﬂlerini daha da de¤erli k›lar.

Öneriler:
Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetîlik’in dünyaca ünü dikkate al›narak;
*Mimaride oldu¤u gibi kalem iﬂlerinde de farkl› özellik taﬂ›yan yap›lar›n bir külliyede yer almas› de¤erlerini daha da artt›rmaktad›r. Yap›lar kalem iﬂleri müze niteli¤inde önemsenmeli ve en iyi ﬂekilde korunarak gelecek kuﬂaklara akt›r›lmal›d›r.
*Üç katl› on sekiz odal› ﬁeyh Dairesinin “Azîz Mahmud Hüdâyî Araﬂt›rma Merkezi” ad›yla kültür ve sanat araﬂt›rma merkezi olarak hizmetinin sa¤lanmas›.
*Kültür ve Sanat Merkezinde Selçuklu ve Osmanl› kültür sanat›yla birlikte Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin “Edebi kiﬂili¤i”, “Dinî kiﬂili¤i” ve “Pir-i lalezarili¤i” araﬂt›r›larak topluma kazand›r›lmal›.
*Kültür ve sanat merkezinde geleneksel el sanatlar› kurslar› aç›larak, as›rlar boyunca de¤iﬂiklik gösteren örge ve düzenlemelerin özgün örnekler eﬂli¤inde tan›t›mlar›n sa¤lanmas›, bu çal›ﬂmalarda do¤al malzemeler kullan›lmal›d›r.
*Toplumumuzun bahçe kültürünü yitirdi¤i göze al›narak, yap›lar aras›na Türk
‹slam bahçe özelli¤ini yans›tan bahçe yap›m›n›n sa¤lanmas› ve bahçe kültürünün topluma yeniden kazand›r›lmas› .
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D‹PNOTLAR
1

-Banarl›, 1958, 25 den nakleden Tansel, 1967, 7-8.
Külliyenin ilk durumu hakk›nda bk. Tarih-i Naima, II, 112, Evliya, Seyahatname, I, 329: Katip
Çelebi, Fezleke, 1287/1870, I, II, 114., Ayvansarayi, Mecmua-i Tevarih, 273, 328; Hadika, II, 195204. Yeni yap› durumlar› hakk›nda bk. Tanman, 1993, 507-510; Haksan, 2001, 355-445; Y›lmaz,
2003, 182.
3 Külliyenin kaynaklarda geçen di¤er adlar› için bk. Tanman, 1993, 1, 507.; Haksan, 2001, 89-92
4 Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler için bk. Y›lmaz, 2003, 181.
5 Tansel, 1967, 7; Y›lmaz, 2003, 181.
6 Tanman, 1993, 1, 507; Azîz Mahmud Hüdâyî’nin vefat tarahi için bk. Haskan, 2001, 2, 535.
7 Tanman, 1993, 1, 508; Y›lmaz, 2003, 185.
8 Türbenin 1918 y›l›nda H›div ‹smail Paﬂa’n›n k›z› Fatma Han›m taraf›ndan tamir ettirildi¤i belirtilir. Haskan, 2001, 533.
9 Türbenin mimarisi, kitabeleri ile içinde yer alan lahitler hakk›nda geniﬂ bilgi için bkz. Tanman,
1993, 1, 509-10; Haksan, 2001, 533-39.; Y›lmaz, 2003, 185.
10 Haksan, 2001, 538.
11 Osmanl› Dönemi bezemelerinde astar tabakada üstübeç (kireç), osmanl› tutkal›, Osmanl› beziri
ya da ‹ngiliz bezirinden oluﬂan malzeme kullan›l›rd›. Göko¤lu, 1946, 8-9; Thompson, 1956, 71-72.
Astar tabakas› bazen yaln›z kireç kullan›larak da yap›l›r.
12 Bilgiler ayn› sempozyumda Özsay›ner taraf›ndan “Azîz Mahmud Hüdâyî Son Türbedar› Ebruzen Mustafa Düzgünman” konulu bildiriden al›nd›.
13 Tezhip san’at›nda bu tür renklendirme tarz›na ak›tma tekni¤i denilir. 1970-73 y›llar› aras›nda
A.Süheyl ÜNVER “ Tezhip Kurslar›”na kat›ld›¤›m sürede edindi¤im bilgiler.
14 ﬁablonlama (stencilling) tekni¤inde; desen sert bir kartona çizilir, boyanmak istenen bölümler
kartondan (desenden) kesilerek ç›kar›l›r, sert bir f›rça ya da süngerle tampon ﬂeklinde istenilen
renk yüzeye geçirilir. bk. Cavelle, 1998, 128-135.
15 1970-3 y›llar› aras›nda A.Süheyl Ünver Nakkaﬂhanesi’ndeki e¤itimimde edindi¤im bilgidir.
2

16

Foto¤raf sanat›ndaki negatif görüntü özelli¤indeki bu tarz çizimlerde, çiçeklerdeki çanak ve taç
yapraklar birbirlerinden ayr›larak çizilirler. Ord. Prof. Dr. Süheyl A. Ünver’in Tezhip ve Minyatür
kurslar›ndan edinilen bilgi, 1970-1974.
17 Revnako¤lu arﬂiv b. Zarf 160 not ile verilen bilgiler için bkz. Y›lmaz, 2003, 185. Revnako¤lu arﬂivinde a-b, tasnif düzeni yoktur ﬂeklinde.
18 Hattat Necmeddin Okyay, hatt›n Hattat Mahmud Celâleddin (Ö.1829) tarz›nda oldu¤unu belirtir. Haksan, 2001, 535.
19 Selçuklular ﬂemseleri daire ﬂeklinde kullan›rken, Osmanl›larda ﬂemseler bademi ﬂekillerde kullan›lm›ﬂt›r. 16. yüzy›l cilt sanat›ndaki örnekler bu özelli¤i belgeler niteliktedir.
20 Palmetlerin tepelik Rumilerle ayr›m› yap›lamamaktad›r. bk. Küçük, 2000, 253-258. R.8; LotusPalmet bileﬂimi, Divri¤i Darüﬂﬂifas› Portali (Taç kap›s›) örne¤i, Tepelik rumi için bkz. Birol-Derman, 1991, 183-201-204.
21 Tevhîd-hâne: Semâ-i âyini yap›lan yer. ‹lk Tevhîd-hâne olarak yap›lan bina 1007-1598/9’da camiye dönüﬂtü.
22 Y›lmaz, 2003, 181, venat 1; Azîz Mahmud Hüdâyî 998/1989 y›l›nda Mustafa ve Ahmed isminde iki kardeﬂe ait ev yeri iken bunlar›n vekil-i ﬂer’ileri Ali Bey nam›nda bir zattan 1017 krﬂ. Sat›n
ald› ve ayn› y›l yap›m›na baﬂlad›. Kay›t: Nesib Abdurrahman , Mecmûa, Selima¤a-Hüdâyî, 1806,
arka kapa¤›n içindedir. Yeri D-109 Pafta, 443 Ada, 2 parsel.
23 Tanman, 1993, 509; Haksan, 2007, 91; Y›lmaz, 2003, 184.
24 Haksan, 2001, 91; BOA, Evkaf ‹daresi Katalo¤u 1/94.
25

Caminin onar›m› ile ilgili geniﬂ bilgi için bkz. Ayn› semp. Sunulan bildiri; Seyfettin Ünlü, ‹dari Aç›dan 1925-1990 Y›llar› Aras›nda Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi; Ahmed Hamdi Bülbül, Hüdâyî Camii ve Onar›m Faaliyetleri.
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26

Tanman, 1993, 509.
Kâtip Çelebi, Fezleke, 11/114’den nakleden; Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetîye Tarikat›, Yer ? Y›l, 2, 247.
28 Balyan ailesi ile ilgili bilgi için bkz. Badur, 1994, 35-41.
29 Balyan ailesinin hassa mimarl›¤› dönemlerinde 16. yüzy›l klasik dönem yap›lar›n›n kalem iﬂi
bezemelerinin de barok özellikli bezemelere dönüﬂtürüldü¤ü görülmektedir. Örne¤in; Selimiye
Camii, Süleymaniye Camii Kalem iﬂleri vs.
27

30

Tepelikler taç ve hotoz olarak da adland›r›l›r. Tanman, tepelikleri hotoz olarak tanedir. bk. Tanman 1993, 509
31 Astar tabakada arap zamk›, tutkal, kitre, yumurta ak› (ördek yumurtas›), çiniﬂ ve kök-i macun
gibi yap›ﬂt›r›c› özelli¤i olan malzemeler, kaynam›ﬂ bezir ya¤›, (Osmanl› beziri) ‹ngiliz beziri, üstübeﬂ, tabi kurﬂun aksidi kullan›l›r. bk. Barkan, 1972, 178-180; Kantarc›o¤lu, 1992, 45.
32 Zer: alt›n, zer-endûd: alt›n yald›zl›. Zer-endûd: Far. Tanman zerendûd tekni¤inden söz eder. bk.
Tanman, 1993, 509.
33 Barok sanat hakk›nda geniﬂ bilgi için bkz. Conti (çev. Turunç) 1997, 36.
34 Kenger: Yaban enginar› yapa¤›, kültürlerle de¤iﬂerek asma ve defne yapra¤› ﬂeklini alm›ﬂt›r. Arseven, 1957, 175-176.
35 Geniﬂ bilgi için bk. Camii’nin “yapt›ran ve yap›m y›l›” bölümüne.
36

Tanman, 1993, 509.

37

bk. Camii, “Kalem ‹ﬂi Bezemeler”, nakkaﬂ› bölümüne.
Onar›mla ilgili geniﬂ bilgi için bk. Ahmed Hamdi Bülbül, Hüdâyî Camii ve Onar›m faaliyetleri,
ayn› semp. Sunulan bildiri.
39 Haksan, tavanlar›n›n resimli kumaﬂla kapl› oldu¤unu yazar. bk. Haskan, 2001, 92. Tavanlara
keten bezi gerilerek üzerlerine manzara resimleri yap›m› bulunan saray ve konaklar vard›r. Bir örnek için bk. Nemlio¤lu, 1986, 17, 24.
38

40
41

Kitabenin metni için bk. Haskan, 2001, 586.
Tanman 1993, 510.

42

Türbe ve hazirelerle ilgili için bk. Haksan, 2001, 287-8

43

Kütüphanenin hizmet ve kuruluﬂu hakk›nda bk. Haskan, 2001, 945-6 Y›lmaz, 2003, 186.

44

Özer, 2003, 247.

45

Ünver, 1949, 166-68.

46

Ayn› desen düzenlemesi Edirne üç ﬂerefeli camii mihrap duvar›nda bulunur. bk. Nemlio¤lu
1989 125 R 263.
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Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi
ﬁeyh Dairesi
Belgeleme Çal›ﬂmalar›
E S R A B A L C I
Y. Mimar, Restoratör

Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Tarihçesi:
Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi, Celvetî tarikat›n›n kurucusu olarak kabul edilmektedir. “Celvetî Tarikat› ad›n›, ﬂeyhi Üftade’den nakille ilk kullanan Azîz
Mahmud Hüdâyî’dir.”1 1573-1580, Bayramili¤in Üftade arac›l›¤›yla Hüdâyî üzerindeki mistik etkisini yo¤unlaﬂt›rarak Celvetî tarikat›n›n do¤mas›na yol açt›¤›
k›sa ama etkili zaman dilimidir.
Tarikat›n anlat›lmas› ve yayg›nlaﬂmas› için onalt›s› Üsküdar’da, onbiri ‹stanbul
sur içinde, di¤erleri sur d›ﬂ›nda olmak üzere, otuz kadar tekkenin kuruldu¤u san›lmaktad›r.2 Ço¤u günümüzde yok olmuﬂ tekkeler içinde en önemlisi, Hüdâyî
Külliyesi ad›yla da an›lan, Celvetî Asitanesidir. Külliyenin, Azîz Mahmut Hüdâyî’nin kendisine ait olan arsa üzerine 1589-1595 y›llar› aras›nda kuruldu¤u
belirtilmektedir.3
1850 y›l›na kadar gelen ilk külliyenin genel özellikleri Hadikatü’l-Cevami’de
“Camiinin avlusunda ﬂad›rvan› ve etraf›nda fevkani ve tahtani mahfilleri vard›r.
Ve zaviye kap›s›nda müteaddid çeﬂmeler vard›r. Zaviye hücreleri cami etraf›ndad›r. ﬁeyh dairesi baﬂka olup, müstakil meﬂruta evleri vard›r” ﬂeklinde anlat›lmaktad›r.4
1850 y›l›nda Üsküdar Çarﬂ›s›’nda ç›kan ve külliyenin bulundu¤u yamaca do¤ru
yay›lan bir yang›n sonras›nda, Hüdâyî Türbesi d›ﬂ›nda külliyede bulunan tüm
yap›lar yanm›ﬂt›r. Bu olaydan sonra, türbe bir süre tevhidhane olarak kullan›lm›ﬂt›r.
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‹ÇER‹⁄‹ 1.Hüdâyî Türbesi 2.Hüdâyî Camii 3.Hünkar Kasr› 4.Fatma Han›m Sultan Türbesi 5.Ba¤›ﬂ Merkesi(Eski Kütüphane)
6.Vak›f Merkezi 7.ﬁad›rvan (Baylar) 8.ﬁad›rvan (Bayanlar) 9.Kurban Kesim Merkezi 10.Meﬂrutalar 11.ﬁeyh Dairesi 12.ﬁeyh
Dairesi Mutfa¤› 13.Hüdâyî Poliklini¤i

Yang›n sonras›nda Celvetî ayinlerinin bir süre Hüdâyî Türbesi’nde icra edilmesinin ard›ndan 1855/1856 y›llar›nda, yang›ndan sonra ayakta kalm›ﬂ türbe de
dahil olmak üzere tüm külliyenin Sultan Abdülmecid taraf›ndan yeniden inﬂa
ettirildi¤i; bu faaliyet s›ras›nda, kompleksin geniﬂ mimari program›n›n ve yerleﬂim düzeninin fazla de¤iﬂmedi¤i, arsan›n güneybat› k›sm›na bir s›byan mektebi
eklendi¤i bilinmektedir.5 Yeni külliye, klasik Osmanl› mimari üslubundan uzak,
Tanzimat etkisinde geliﬂen yeni Osmanl› mimarisinin ampir niteliklerine sahip
olarak inﬂa edilmiﬂtir.
1899/1900 y›llar›nda Azîz Mahmut Hüdâyî Camisinin karﬂ›s›na, bir saray görevlisi taraf›ndan kütüphane binas› inﬂa ettirildi¤i; bu tarihten bir y›l sonra ise
külliyenin, masraflar› Hazine-i Hasan’dan karﬂ›lanmak üzere tamir gördü¤ü ve
bu projenin konusu olan harem bölümünün (ﬂeyh dairesi) de ayn› y›l inﬂa ettirildi¤i belirtilmektedir.6
1910 y›l›nda yaﬂanan bir y›ld›r›m düﬂmesi neticesinde, gördü¤ü tamirat sonras›nda 1925 y›l›na kadar ayn› ﬂekilde kullan›m› devam eden külliye, bu tarihte
kapat›lm›ﬂt›r. Kapat›l›ﬂ›n› takip eden y›llar boyunca külliyenin cami bölümü iﬂlevini devam ettirmiﬂtir. Meﬂrutalar cami görevlileri ya da vak›f kirac›lar› için
konut olarak düzenlenmiﬂ; mutfak, hazire, çeﬂmeler, türbe ve cümle kap›s› günümüze aynen gelemedikleri gibi, derviﬂ hücreleri, selaml›k, s›byan mektebi gibi iﬂlevini yitiren yap›lar da tamamen yok olmuﬂlard›r. Öncelikle cami olmak
üzere, 1975 y›l›nda ayakta kalan yap›lar›n Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
onar›ld›¤› bilinmektedir.7
1986 y›l›nda Azîz Mahmut Hüdâyî Vakf›’n›n kuruluﬂu ile birlikte, külliye geçmiﬂ y›llara göre daha bak›ml› bir hal alm›ﬂt›r.
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ﬁekil 2. Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi Türbesi, Giriﬂ Bölümü

Külliyenin Yeri Ve ‹çeri¤i:
Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi, Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesinde; Azîz
Efendi Mektebi Sokak, Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi Sokak ve Hüdâyî Mahmut
Sokaklar› ile çevrilmiﬂ bir alanda içinde bulunmaktad›r. Külliye yukar›da aç›klanan evrelerden geçerek, içinde bar›nd›rd›¤› önemli yap›larla günümüze ulaﬂm›ﬂt›r. (ﬂekil 1)

1. Hüdâyî Türbesi
Hüdâyî Hazretleri, taraf›ndan ölümünden(1628) bir süre önce inﬂa ettirilmiﬂtir.
1850 yang›n›nda, Hüdâyî külliyesi içinde bulunan yap›lardan tek kurtulan olmuﬂtur. Bir süre tevhidhane olarak kullan›ld›ktan sonra 1855’de II. Abdülmecid
taraf›ndan yeniden inﬂa ettirilmiﬂtir. 1910 y›l›nda Prenses Fatma Han›m taraf›ndan önündeki camekanl› bölüm ekletilmiﬂtir.(ﬂekil 2)

2.Hüdâyî Camii
‹lk inﬂas› 1594/95’e dayanan ve hem tevhidhane hem mescid olarak kullan›lan
yap›, 1598/99’da Hüdâyî Hazretleri’nin minber ilave etmesi ile camiye çevrilmiﬂtir. 1850 y›l›nda tamamen yok olan yap›, farkl› bir üslupla yeniden inﬂa edilmiﬂ ve 1925 y›l›na kadar cami-tevhidhane iﬂlevini sürdürmüﬂtür. (ﬂekil 3)
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ﬁekil 3. Geride Hüdâyî Camii ve Hünkar Kasr›, Önde Fatma Han›m Sultan Türbesi.

3.Hünkar Kasr›
Yap›, 1855 y›l›nda yeniden inﬂa ettirilen caminin bat› yönüne ekletilmiﬂtir. Bu
mahfilin büyüklü¤ü ve özenli iﬂçili¤i, “Osmanl›’n›n bat›ya yöneldi¤i Tanzimat
döneminde bile hilafet kurumu ile tarikatlar aras›ndaki s›k› iliﬂkinin canl›l›¤›n›
korudu¤unun göstergesi olmaktad›r”8 ﬂeklinde yorumlanmaktad›r. (ﬂekil 3,4)

4.Fatma Han›m Sultan Türbesi
1728 y›l›nda vefat eden Fatma Han›m’a ait aç›k türbe, emsali olan aç›k türbeler
aras›nda, tasar›m› ve iﬂçili¤i ile özel bir yere sahiptir. (ﬂekil 3)

5.Kütüphane (Ba¤›ﬂ Merkezi)
II. Abdülhamid’in mukarriblerinden Lütfi Bey taraf›ndan 1899-1900 y›llar›nda yapt›r›lm›ﬂ, binan›n bir bölümü kendisi ve ailesi için türbe olarak ayr›lm›ﬂt›r.
Yap› günümüzde Hüdâyî Vakf›’n›n ba¤›ﬂ merkezi olarak kullan›lmaktad›r. (ﬂekil 4,5)
13.Hüdâyî Poliklini¤i
Birkaç y›l öncesine kadar metruk biçimde bulunan meﬂruta yap›s›, rekonstruksyon yöntemi ile restore edilmiﬂtir. Bugün yap› Hüdâyî Poliklini¤i olarak çevrede yaﬂayan ihtiyaçl› ailelere sa¤l›k hizmeti sunmaktad›r.
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ﬁekil 4. Geride Hüdâyî Camii Hünkar Kasr›, Önde Kütüphane Binas›

29 Pafta, 441 Ada, 2 Parsel; ﬁeyh Dairesi Ve Mutfa¤›
Külliye tarihçesinde belirtildi¤i üzere “ﬁeyh Dairesi” 1901 y›l›nda inﬂa ettirilmiﬂtir. Yap›, 30 Kas›m 1925 tarih ve 677 say›l› kanunla tarikat, tekke ve zaviyelerin kapat›lmas› kanununun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün sorumluluk alan›na geçmiﬂtir. Bir süre ‹stanbul Vak›flar Bölge
Müdürlü¤ü’nün lojman› olarak kullan›lan yap›, zamanla metrukleﬂerek, sokakta yaﬂayan kiﬂilerin bar›na¤› haline gelmiﬂtir. Yap›n›n fiziksel durumunun saptanmas› için yap›lan rölöve çal›ﬂmalar› s›ras›nda zaman, zaman bu kiﬂilerle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi Vakf› taraf›ndan Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nden 10 y›ll›¤›na kiralanan yap›n›n güvenli¤i ayn› vak›f taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yap› 1977 y›l›nda G.E.E.Y.A.K taraf›ndan tescil edilmiﬂtir.
Bu yap›n›n, çeﬂitli tarikat külliyelerinde ola gelen haremlik ve ﬂeyh dairesi bölümlerine ait iki iﬂlevi birlikte üstlenmiﬂ olabilece¤i, baz› kaynaklarda ﬂeyh dairesi, baz› kaynaklarda ise harem dairesi olarak an›lmas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r.
ﬁeyh dairesi; “tekke ﬂeyhinin özel eﬂyalar›n›n bulundu¤u ﬂeyhin kendisine ait,
meﬂruta içinde bir oda veya ayr› bir bina halindeki özel dairedir”9 olarak tan›mlanmaktad›r. Haremlik ise; “tekke meﬂrutas›n›n ﬂeyh ailesine ve kad›n konuklara ayr›lm›ﬂ k›sm›d›r. Bazen meﬂrutan›n bir k›sm›ndad›r, bazen ise ayr› bina halindedir.”10 Özellikle ana kütlenin güneybat› yönüne eklenen iki ba¤›ms›z kütle
(aﬂa¤›da “B” ve “C” blok olarak an›lmaktad›r) bu iﬂlevlere ait mekan ihtiyac›n›
karﬂ›lamak üzere inﬂa edilmiﬂ olmal›d›r.
Üsküdar ilçesi, 29 pafta, 441 ada, 2 parselde biri zemin üzeri iki katl› ahﬂap, di¤eri zemin katl› kagir, iki yap› bulunmaktad›r. ﬁeyh dairesi olarak inﬂa edilen
ana kütleyle ayn› parselde olan kargir yap›, ﬂeyh dairesinin mutfa¤›d›r. Ayr›ca
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ﬁekil 5. Solda Kütüphane Binas›n›n Kurﬂun Kapl› Tonoz Çat›s›, Karﬂ›da Hünkar Kasr›, Sa¤da ise Hüdâyî Camisi’nin
Çat›s›n›n Bir Bölümü ve Fatma Han›m Aç›k Türbesi’nin Kubbe Bölümü

mutfa¤›n kuzeybat›s›nda hela bölümü bulunmaktad›r. Büyükçe bir parsel içine
(1334 m2 ) , 330 m2 ﬂeyh dairesinin, 160 m2 mutfak bölümümün, 21 m2 ise hela bölümünün taban alanlar›d›r. Parsel içinde yap›lardan arta kalan alanda oluﬂan bahçede erik, ceviz, dut gibi yaﬂlar› çok büyük olmayan meyve a¤açlar› ve
bir de havuz bulunmaktad›r. (ﬂekil 6)
Yukar›da kabaca tan›mlanan yap›lar bütünü ve bahçenin s›n›rlar› gerek arazideki e¤im nedeni ile do¤al olarak, gerekse yer yer günümüze ulaﬂabilmiﬂ bahçe duvar› ile belirlenmiﬂtir. Bahçeye giriﬂ kap›s› da kuzeybat› yönünde bahçe duvar›n›n üstünde bulunmaktad›r. Bu yönde duvar kaba yonu taﬂlarla oluﬂturulmuﬂtur. Bahçeye giriﬂ kap›s›n›n iki yan›nda ince tu¤la, taﬂ ve harman tu¤las›n›n bir
arada kullan›ld›¤› ayaklar bulunmaktad›r. Bahçe kap›s›n›n sonradan tak›ld›¤› biçim ve malzemesinden anlaﬂ›lmaktad›r. Bahçe kap›s›n›n üzerinde bulunan yelpaze biçimli korkuluk dikkat çekicidir. Duvar›n üzerinde bulunan demir korkuluklar›n da özgün oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Fazla yüksek olmayan bahçe duvar›ndan kötü amaçl› kiﬂilerin içeri giriﬂinin engellenmesi için Hüdâyî Vakf› taraf›ndan korkuluklar›n arkas›na tahta bir perde inﬂa edilmiﬂtir. Özgün bir duvar
parças› ayr›ca kuzeydo¤u cephesinin güneydo¤u k›sm›nda da bulunmaktad›r.
Mart 2004- Eylül 2004 tarihleri aras›nda sürdürülen tespit çal›ﬂmalar›nda, her iki
yap›n›n da plan, kesit, görünüﬂ ve detay ölçüleri al›nm›ﬂ, bu ölçüler ›ﬂ›¤›nda rölöve projeleri çizilmiﬂtir. Ahﬂap olan ﬂeyh dairesi, içinde rölöve çal›ﬂmalar›n›n sürdürülmesine olanak sa¤layacak yeterlilikte temiz iken, mutfak bölümünde tespit
çal›ﬂmalar›n›n baﬂlayabilmesi için öncelikle bir temizlik süreci gereklilik göstermiﬂtir. Evsel at›klar›n ç›kar›lmas› için yürütülen temizlik çal›ﬂmas›n›n öncesinde,
foto¤raf çekilmek suretiyle bu bölümle ilgili belgeleme çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
418

.

ﬁekil 6. ﬁeyh Dairesi Vaziyet Plan›

ﬁeyh Dairesi Bölümü:
Prof. Semavi Eyice’nin “kagir bir zemin kat üzerinde yükselen üç katl›, büyük
boyutlu harem dairesi bir eski ‹stanbul kona¤›n›n bütün özelliklerini yans›tmaktad›r”11 ﬂeklinde tan›mlad›¤› yap›, zemin üzeri iki katl›d›r. 21.65(m)x10.13(m)
boyutlar›nda olan ana kütle güneydo¤u-kuzeybat› do¤rultusunda uzanmaktad›r.
Güneydo¤u ve kuzeybat› yönlerindeki tek katl› yaklaﬂ›k 7.80(m)x6.25(m) boyutlar›nda iki blokla güneybat› cephesinde birleﬂerek, U ﬂekline tamamlanmaktad›r. U’nun ortas›nda bulunan havuzla (ﬂekil 7) vurgulanan avlu güneybat›s›nda mutfak yap›s›na ait duvarla s›n›rlanmaktad›r.
Yap›, geç dönemde tekrar konut olarak kullan›lmaya baﬂland›¤›nda, birden fazla aileye bar›nak olmuﬂtur. Bu nedenle, yap› içinde mahremiyeti bozmayacak
biçimde dolaﬂ›m›n sa¤lanmas› için, düﬂeyde ve yatayda çeﬂitli bölücü paneller
eklenmiﬂtir. Bir konutun vazgeçilmezi olan mutfak ve banyo mekanlar›n›n oluﬂturulmas› için de yap›ya çeﬂitli müdahaleler olmuﬂtur.

ZEM‹N KAT
Kat›n üç giriﬂinden iki tanesi, bu kat›n iki cephesinden uzun olan›n›n bulundu¤u kuzeydo¤u yönünde, Azîz Efendi Sokak üzerindedir.(ﬂekil 8) Di¤eri ise güneydo¤u yönünde, bahçe içindedir. Kuzeydo¤u cephesinde bulunan iki giriﬂten
güneydo¤uda olan›n›n, bodrum kat›n ana ve özgün giriﬂi oldu¤u düﬂünülmektedir. Di¤er kap› ise, sonradan örülen bir duvar ile ana mekandan kopar›lan bir
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ﬁekil 7. Avlu’da Bulunan Havuz

ﬁekil 8. Zemin Kat Rölöve Plan›

bölüme girmek için kullan›lmaktad›r. Kap›n›n biçimi de bu giriﬂin tarihi olmad›¤› bilgisini do¤rulamaktad›r. Cephenin simetri durumu incelendi¤inde burada da bas›k kemerli bir pencere oldu¤u tahmin edilmektedir.
Özgün giriﬂten sonra kare bir hol (Z01) ve buna ba¤lanan dikdörtgen bir
hol(Z02) bulunmaktad›r. Bu holün kuzeybat›s›nda bulunan mekan›n (Z12), geç
dönemde ana mekandan ayr›larak bir ›slak hacme (mutfak oldu¤u düﬂünülmektedir, zira ayn› katta bir banyo ve hela bulunmaktad›r) dönüﬂtürüldü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r. Ana holün kuzeydo¤usunda iki oda (Z03, Z04), güneydo¤usunda ise
banyo(Z05), hela ( Z06) ve zemin kata ç›k›ﬂ için kullan›lan merdiven bulunmaktad›r (ﬂekil 9,10). Banyo mekan›nda yukar›da sözü edilen ve bahçeye aç›lan
kap› bulunmaktad›r. Bahçe kotuna ulaﬂmak için aﬂ›lmas› gereken kot fark› da
banyoda bulunan merdivenlerle çözülmüﬂtür.
Kuzeydo¤u cephesinde bulunan ikinci ve sonradan aç›ld›¤› düﬂünülen kap› ile
kare bir hole(Z07) girilmektedir. Bu holden yine baﬂka bir hole(Z11) geçilmektedir (ﬂekil 11). Yap›n›n ilk inﬂa edildi¤i dönemde Z02 ile birlikte komple bir
mekan olmas› muhtemel bu bölüm (ﬂekil 12), sonradan eklenen bir duvar ile
Z02 mekan›ndan ayr›lm›ﬂt›r. ‹kinci holden, içi çöple dolu oldu¤u için ne amaçla kullan›ld›¤› anlaﬂ›lamayan bir mekana (Z10), içinde mutfak tezgah› bulunan
bir baﬂka mekana (Z09) ve kuzeydo¤u yönündeki odaya (Z08) geçilebilmektedir.
Kat yüksekli¤i ortalama 290 cm.dir.
Zemin kat, kal›nl›¤› ortalama 70 cm. olan d›ﬂ ve kal›nl›klar› ortalama 50 cm.
olan iç duvarlarla oluﬂturulmuﬂtur. Y›¤ma tekni¤inde inﬂa edildi¤i anlaﬂ›lan duvarlarda yer yer görülen s›va dökülmelerinin alt›ndan ç›kan malzeme, 8x11x22
cm boyutlar›ndaki harman tu¤las›d›r. Duvarlarda ço¤unlukla çimento harçl› s›420
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ﬁekil 9. Z03 Mekan›, Kuzey Yönüne Bak›ﬂ

ﬁekil 10. Z06 Mekan› Giriﬂ ve Üst Kata Ç›kan
Merdiven

va bulunmakla birlikte yer yer özgün k›t›kl› s›va bulunan bölümler de vard›r.
Ayr›ca sonradan oluﬂturuldu¤u düﬂünülen ›slak hacimler için ihtiyaç duyulan
yerlerde seramik kullan›lm›ﬂt›r.
Kagir malzeme ile topra¤a oturtuldu¤u anlaﬂ›lan bodrum katta özgün döﬂeme
malzemesinin günümüze ulaﬂabildi¤i hiçbir bölüm bulunmamaktad›r. Seramik,
hal›fleks, pvc, karo mozaik, ﬂap bu katta kullan›lan yeni malzemelerdir. Ahﬂap
döﬂeme bulunan Z04 mekan›ndaki kaplama boyutlar› ise, üst katlarda tespit
edilen özgün ahﬂap döﬂeme kaplama tahtas› boyutlar›ndan oldukça uzakt›r. Üst
katlarda kaplama tahtas› boyutlar› ortalama 25 iken burada 8.5 cm’dir.
Bodrum katta döﬂemenin aksine tavanlar›n tümü özgün durumlar›n› korumaktad›r. Z05, Z06, Z09, Z10 ve Z11 mekan›n›n bir k›sm› d›ﬂ›nda tüm mekanlarda
ç›tal› ahﬂap tavan bulunmaktad›r. Ayn› profilin tekrar edildi¤i tavanlarda ç›talar; dikdörtgen çerçeveler oluﬂturacak biçimde çak›lm›ﬂt›r (ﬂekil 13). Bu mekan›n geri kalan k›sm›, Z09 ve Z10 mekanlar›nda volta döﬂeme bulunmaktad›r
(ﬂekil 14). 107 numaral› mekanda bulunan mermer kaplaman›n desteklenmesi
için yap›n›n sadece bu bölümünde farkl› bir yap›m tekni¤i tercih edilerek volta
döﬂeme kullan›lm›ﬂt›r. Volta döﬂemenin oluﬂturulmas› için, kuzeydo¤u güneybat› do¤rultusunda uzanan 5 tane volta kemeri kullan›lm›ﬂt›r.
Ahﬂap tavan ç›talar›nda ve ana kaplama tahtalar›nda yer yer çatlaklar bulunmaktad›r. Yap›n›n tümünün öne e¤ilmiﬂ olmas› döﬂeme kesitlerini zorlad›¤›ndan, çatlaklar›n boyutlar› özellikle kuzeydo¤u cephesi yönünde büyümektedir.
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ﬁekil 11. Z07 Mekan›, Kuzey Yönüne Bak›ﬂ

ﬁekil 12. Zemin Kat Restitüsyon Plan›

1. KAT
A blo¤a biri kuzeybat›, di¤eri güneybat› cephesinde olan iki farkl› giriﬂle ulaﬂ›lmaktad›r. (ﬂekil 13, 14) Kuzeybat› cephesinde bulunan giriﬂten ulaﬂ›lan holden(107), kuzeydo¤u yönünde bulunan bir odaya (106) ve güneybat› yönünde
bulunan bir helaya(108) ulaﬂ›lmaktad›r. Bu holden geçilerek ulaﬂ›lan ana
hol(101) ise, güneybat› cephesinde bulunan giriﬂten girildi¤inde do¤rudan ulaﬂ›lan mekand›r (101) (ﬂekil 17). Bu mekan›n›n kuzeydo¤usunda üç oda(105,
102, 103) vard›r. Bunlardan ortada olan(102) cumbal›d›r. Kuzeybat› yönündeki
oda(105) ise içinde bulunan özgün dolapla farkl›laﬂmaktad›r.
Ana holde(101), mekan›n güneybat› cephesine bitiﬂik, 2. kata ulaﬂan iki adet
merdiven bulunmaktad›r. Bunlardan kuzeybat› yönünde olan›n›n özgün bir
merdiven oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r (ﬂekil 18). Ancak güneydo¤u yönünde bulunan di¤er merdivenin sonradan eklendi¤i görülmektedir. Bu merdivenin etraf›
ahﬂap panellerle kapat›lm›ﬂ, ana holde baﬂka bir mekan oluﬂturulmak istercesine, bir giriﬂ holüne dönüﬂtürülmüﬂtür. 2. katta bulunan ana hol bölücü bir panelle iki farkl› mekana ayr›lm›ﬂt›r. Bu mekanlardan birine özgün merdivenle
ulaﬂ›l›rken, di¤erine sonradan eklenen ikinci merdivenle ulaﬂ›lmaktad›r.
101 mekan›nda güneydo¤u yönünde ilerlendi¤inde küçük bir hole(118) ulaﬂ›lmaktad›r. Bu holde; güneydo¤u yönünde, zemin kata iniﬂte kullan›lan merdivene ulaﬂmak için bir kap›, 2.kata ulaﬂmak için kullan›lan merdiven (ﬂekil 19) ve
bir hela (117) bulunmaktad›r. Kuzeydo¤u yönünde ise bu kat›n 5. odas›(104)
vard›r. Güneybat› yönünde tek katl› blok ile ba¤lant› sa¤layan ve sonradan aç›ld›¤› anlaﬂ›lan bir kap› görülmektedir. Bu kat›n yüksekli¤i ortalama 365 cm.dir.
422

.

ﬁekil 13. Zemin Kat Ahﬂap Ç›tal› Tavanlar›ndan Bir Örnek (Mekan; Z03)

ﬁekil 14. Volta Döﬂemenin Bir K›sm› (Mekan; Z11)

Ana kütlenin güneybat› yönünde bulunan ve sadece zemin katta yap›ya eklenmiﬂ olan bloklar da kendi içlerinde bölünerek irili ufakl› mekanlar meydana getirmiﬂlerdir. Bunlardan baz›lar› sonradan bölünen mekanlard›r.

2. KAT
Yap›n›n özgün durumunda bütünleﬂik bir mekan ifadesi bulunan bu kat›n ana
holü günümüzde bölücü bir panel ile ikiye ayr›lm›ﬂt›r. Böylece iki ayr› daire biçiminde çal›ﬂan bir mekansal kurgu elde edilmiﬂtir. 1.katta bulunan ana hol üst
kattaki daireler için bir da¤›l›m mekan› haline gelmiﬂtir. (ﬂekil 20,21)
1. katta 118 numaral› holde bulunan özgün merdiven ile ç›k›ld›¤›nda; 2. katta
küçük bir hole (212) ulaﬂ›lmaktad›r. 212 numaral› hol merdiven boﬂlu¤undan
sonradan eklenen bir panelle ayr›lm›ﬂt›r. Bu holün güneybat›s›nda bir hela
(213), kuzeydo¤usunda bir oda(205) ve kuzeybat›s›nda 2. kat›n ana holü(201)
bulunmaktad›r. Yukar›da da sözü edildi¤i gibi bu hol bölücü bir panelle iki mekana ayr›lm›ﬂt›r. Holün kuzeydo¤usunda iki oda(203, 204) bulunmaktad›r. Bunlardan kuzeybat› yönünde olan(203) cumbal›d›r. 203 numaral› oda da ahﬂap bölücülerle iki mekana ayr›lm›ﬂt›r. 201 numaral› holün güneybat› duvar›na bitiﬂik,
1. kattan 2. kata ulaﬂmak için yap›ya geç dönemde eklenmiﬂ bir merdiven bulunmaktad›r. Ayn› yönde sonradan eklenen ahﬂap bölücülerle oluﬂturulmuﬂ bir
de mutfak bulunmaktad›r (ﬂekil 22).
1. katta ana holün kuzeybat›s›nda bulunan merdiven ile 2. kat›n di¤er bölümüne ulaﬂ›lmaktad›r. Burada bulunan holden (211) kuzeydo¤uda bir odaya (206),
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ﬁekil 15. 1. Kat Rölöve Plan›

ﬁekil 16. 1. Kat Restitüsyon Plan›

kuzeybat›da ise baﬂka bir hole (209) geçilmektedir. 209 numaral› holün güneybat›s›nda bir hela (210), kuzeydo¤usunda bir oda (207) ve kuzeybat›s›nda içinde mutfak tezgah› bulunan bir mekan(208) bulunmaktad›r.
1. ve 2. kat ahﬂap karkas taﬂ›y›c› üzerine ba¤dadi duvar tekni¤i ile inﬂa edilmiﬂtir. D›ﬂ duvarlar ortalama 24, iç duvarlar ise ortalama 19.5 cm geniﬂli¤indedir.
Yap›da bulunan çeﬂitli hasarl› bölümlerde yap›lan incelemeler yap›m sisteminin yan› s›ra boyutsal bilgiye de ulaﬂmam›za olanak sa¤lam›ﬂt›r. Yap›, ortalama
20 cm’lik ahﬂap kiriﬂlerin üstüne döﬂeme tahtalar›, alt›na da tavan tahtalar› çak›lmak suretiyle inﬂa edilmiﬂtir. Taﬂ›y›c› kiriﬂlerin aralar›nda da döﬂeme kiriﬂleri mevcuttur.
Duvarlar; boyutlar› belirlenemeyen dikmeler, payandalar ve boyunduruklar yard›m›yla oluﬂturulmuﬂtur. D›ﬂ duvarlar; d›ﬂtan kaplama tahtalar› ile içten ba¤dadi ç›tas› ve k›t›kl› s›va ile, iç duvarlar ise her iki yönde de ba¤dadi ç›tas› ve k›t›kl› s›va ile kaplanm›ﬂt›r. Ana kütlenin genelinde yer yer özgün s›val› bölümlere rastlamak mümkündür. Baz› bölümlerde özgün s›va dökülmüﬂ ve ba¤dadi ç›talar› ortaya ç›km›ﬂt›r. 102, 206 gibi baz› mekanlarda özgün s›va tamamen raspa
edilerek, çimento s›va ile de¤iﬂtirilmiﬂtir. 205, 204 gibi mekanlarda ise çimento
s›van›n üzerine duvar ka¤›d› kaplanm›ﬂt›r. Yap› içinde özgün bitiﬂ ile günümüze gelebilmiﬂ tek yer 1. kattan 2. kata ç›kan özgün merdivenin boﬂlu¤unu oluﬂturan duvarlard›r. Bu duvarlarda özgün k›t›kl› s›van›n yan› s›ra, yap›n›n ilk inﬂa edildi¤i döneme ait duvar resimleri de varl›klar›n› koruyabilmiﬂlerdir. 201,
101, 103, 104 gibi mekanlarda da çok küçük alanlarda izlerine rastlanan bu duvar resimlerinin yap›n›n tümünde uygulanm›ﬂ oldu¤u tahmin edilmektedir.
Özgün çift kollu merdivenin üç duvar›nda da bulunan duvar resimlerinde çiçek
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ﬁekil 17. 101 Mekan›, 1. Kat Ana Holü Bat› Yönüne Bak›ﬂ

motifleri kullan›larak süsleme yap›lm›ﬂt›r (ﬂekil 23, 24). Süsleme yap›l›rken dikdörtgen çerçeveler oluﬂturulmuﬂtur.
102 ve 203 mekanlar›nda cumbadaki e¤ilmeye ba¤l› olarak, mekanlar›n kuzeybat› ve güneydo¤u yönlerinde bulunan duvarlar›n›n, kuzeydo¤u yönlerindeki
duvarla kesiﬂti¤i noktalarda duvar yüzeyinde derin çatlaklar bulunmaktad›r.
203 numaral› mekanda bu çatlaklar› kapatmak için harçla yap›lan dolgular oldukça kötü bir görünüm sergilemektedir.
1. ve 2. katlarda; 107 ve 108 mekanlar› d›ﬂ›nda, ahﬂap döﬂeme sistemi kullan›lm›ﬂt›r. 108 numaral› mekanda, zemin kattan volta kemerleri ile desteklenen, 74x74 boyutlar›nda plakalar halinde bulunan, mermer döﬂeme kaplamas› kullan›lm›ﬂt›r. Bu
mermer plakalarda çeﬂitli boyutlarda çatlaklar ve malzeme kay›plar› mevcuttur.
Ahﬂap döﬂeme sisteminin yönleri ve hasarlar›yla detayl› bir biçimde ortaya konuldu¤u, 1. ve 2. kat döﬂeme planlar›ndaki bilgiler burada özetlenecek olursa;
döﬂeme tahtalar›n›n geniﬂli¤i 23-25 cm aral›¤›nda oynamaktad›r. Döﬂeme tahtalar›n›n boylar› ise içinde bulunduklar› mekana göre de¤iﬂmekle birlikte genellikle tam boy olarak kullan›lm›ﬂlard›r. Oldukça geniﬂ aç›kl›klar olan 101 ve 201211 mekanlar›nda en çok, ortalama 470 cm’lik parçalar halinde bulunduklar›
gözlenmiﬂtir. Döﬂeme tahtalar› ana taﬂ›y›c› kiriﬂlerin bitti¤i kotta sisteme ba¤lanm›ﬂt›r. Buradan döﬂeme kiriﬂlerinin, ana kiriﬂin üzerinde de¤il, aralar›nda tayin
edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ortalama 2 cm kal›nl›¤›ndaki döﬂeme tahtalar› birbirlerine, yar›m kenetli geçme sistemiyle sabitlenmiﬂlerdir.
Döﬂeme tahtalar›nda görülen en önemli bozulma bak›ms›zl›k nedeni ile renk de¤iﬂimidir. Yer yer k›lcal çatlaklar ve delikler de bulunan döﬂeme tahtalar›nda,
kurtlanmaya ba¤l› aﬂ›nmaya geniﬂ oranda rastlanmam›ﬂt›r.
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ﬁekil 18. 101 Mekan›, Güney Duvar›, Bat› Yönünde Bulunan Merdiven

1. ve 2. katta, ahﬂap tavanlar›n genel nitelikleri benzerlik göstermektedir. Tavanlar, benzer ve ço¤u yerde ayn›, 9 cm geniﬂli¤inde tavan profili ile dikdörtgen çerçeveler oluﬂturacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r (ﬂekil 25).
2. katta bulunan 201-211 (özgün durumunda bütünleﬂik mekan) ve 202-203(özgün durumunda bütünleﬂik mekan) mekanlar›nda tavanlar genele göre farkl› biçimlenmiﬂtir. 201-211 numaral› mekanlarda bulunan tavanda yap›n›n genelinde kullan›lan tavan profilleri, ortada iç içe iki y›ld›z biçiminde bir göbek oluﬂturacak ﬂekilde bir araya gelmiﬂtir (ﬂekil 26). Ancak bu farkl› göbek süslemesi,
mekan›n ahﬂap bir bölücü ile tam da göbe¤in ortas›ndan geçecek ﬂekilde ayr›lmas›yla, tam olarak alg›lanamamaktad›r. 202-203 numaral› mekanlarda bulunan tavanda ise yap›n›n baﬂka hiçbir yerinde kullan›lmayan, tavan profilleri ile
farkl› bir tavan süslemesi oluﬂturulmuﬂtur. Yass› profiller, kenarlar› pahl› dörtgen ve kareler biçiminde bir araya getirilmiﬂtir (ﬂekil 27). Bu tavan›n kenar profili de özellikle diﬂli frizlerle farkl›laﬂmaktad›r.

CEPHELER
Yap›n›n zemin kat› kargir malzeme ile inﬂa edildi¤inden bu katta cephe anlay›ﬂ› üst katlara göre farkl›d›r. Parselde bulunan e¤im nedeni ile oluﬂan set, zemin
katta sadece kuzeydo¤u ve güneydo¤u yönlerinde cephe aç›lmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r. Kuzeydo¤u cephesinde giriﬂ kap›s›na göre simetrik olan cephe düzenini sonradan aç›ld›¤› düﬂünülen kap› bozmaktad›r. (ﬂekil 28) Cephenin ortas›nda bulunan tarihi giriﬂ kap›s›n›n güneydo¤usunda 5 tane bas›k kemerli pencere
(ﬂekil 29), kuzeybat›s›nda ise 4 bas›k kemerli pencere ve bir tarihi niteli¤i olma426
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ﬁekil 19. 2. Kata Ç›kmak ‹çin Kullan›lan Özgün Merdiven

ﬁekil 20. 2. Kat Rölöve Plan›

yan kap› bulunmaktad›r. Pencerelerin tümü çift kanatl›d›r. Kagir bas›k kemerli
k›s›m, bas›k kemerli do¤rama ile bütünleﬂmiﬂtir.
Pencereler demir parmakl›klar ile korunmaktad›r (ﬂekil 30). Parmakl›klar altta
ve üste iki k›vr›k dal motifinin kafa kafaya vermesiyle oluﬂan alan içinde, dairesel kesitli demir çubuklar›n düﬂey olarak yer almas›yla oluﬂturulmuﬂtur. Giriﬂ
kap›s›n›n iki yan›nda bulunan motifli demir lambal›klar da cephenin tarihi niteli¤ini yans›tmaktad›r (ﬂekil 31). Bu lambal›klarda dikkat çeken en önemli
nokta ejderha motifi kullan›lm›ﬂ olmas›d›r. Lambal›k temel olarak; a¤z›ndan
ateﬂ ç›kan bir ejderhan›n kuyru¤unun k›vr›larak uzamas›, birbirine dolanmas›
ve baz› uçlarda bitki motifleriyle son bulmas› fikri ile biçimlendirilmiﬂtir. Lambal›k duvara sa¤lam bir biçimde ankre edilmiﬂtir.
Bu kat›n kuzeydo¤u cephesinde; yer yer s›va dökülmeleri, zeminden baﬂlayarak
ilerleyen rutubet izi, zaman içinde yap›lan farkl› renkte boyalar›n kabarmas›, genel olarak alacal› bir görünüm baﬂl›ca hasarlard›r. Ayr›ca pencere demir korkuluklar›nda pas izleri görülmektedir. Kuzeydo¤u cephesinin kuzeybat› bölümünde bulunan dört pencere; metal telle kapat›lm›ﬂ, denizlik seviyesinde harç ve
köpükle doldurulmuﬂtur. Cephede sonradan aç›lan kap›n›n üzerinde bir dönem
var oldu¤u anlaﬂ›lan ondülin saça¤›n cepheye tespit edilmesi s›ras›nda da yap›ya hasar verilmiﬂtir. Özgün giriﬂ kap›s›nda bir miktar e¤ilme, kilit ve kol aksam›nda parça kayb› gözlenmiﬂtir.
Bu kat›n güneydo¤u cephesinde yo¤un olarak yüzeysel bozulma ve s›va dökülmesi saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca duvar›n alt taraf›nda daha yo¤un olmak üzere rutubet
izi mevcuttur. Bu cephede bulunan iki pencereden birinin, demir korkulu¤una
ait bir eleman yok olmuﬂtur. Özgün olup olmad›¤› tam anlaﬂ›lamayan bahçeye
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ﬁekil 21. 2. Kat Restitüsyon Plan›ﬁekil 21. 2. Kat Restitüsyon Plan›

ç›k›ﬂ kap›s›nda k›r›klar ve uyumsuz onar›mlar bulunmaktad›r. Bu kap›n›n yan›nda iki adet baca deli¤i aç›lm›ﬂt›r.
ﬁeyh dairesinin zemin 1. ve 2. kat cephelerinin tümünde ahﬂap kaplama tahtalar›
kullan›lm›ﬂt›r. Bu tahtalar›n boyutlar› ortalama 24.5 cm’dir.(ﬂekil 32) Cumban›n bulundu¤u kuzeydo¤u cephesi, ‹stanbul Bo¤az›’na ve Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi’ne aç›l›m verdi¤inden olsa gerek en çok pencerenin bulundu¤u cephedir. Cumba
üzerinde her iki katta da üçer tane dikdörtgen, giyotin aç›l›ml› pencere bulunmaktad›r. Cumban›n iki yan›ndaki cephe parçalar› da simetrik dörder pencere ile d›ﬂa
aç›lmaktad›r (ﬂekil 33,34). Bu cephe parçalar›ndan kuzeybat› yönünde olan›n tüm
pencereleri özgün giyotin aç›l›ml› biçimlerini koruyabilmiﬂlerdir. Ancak güneydo¤u
yönündeki cephe parças›n›n, 1. kat›ndaki dört pencereden biri, 2. kat›ndaki pencerelerin ise tümü çift kanatl› pencereler ile de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂim s›ras›nda tu¤la ile dolgu yap›lm›ﬂ, denizlikler ve altlar› çinko ile kaplanm›ﬂt›r. Özgün durumunu
koruyan pencerelerin bir bölümünde pervazlar düﬂerek yok olmuﬂtur.
Özgün durumunda yap›n›n tümünde döndü¤ü anlaﬂ›lan ahﬂap kat silmesi de en
çok bu cephede gözlenebilmektedir. Buna ra¤men bu silmenin ancak %50’si kalm›ﬂt›r. Geri kalan bölümü zaman içinde düﬂerek yok olmuﬂtur. Silmenin düﬂtü¤ü yerler baﬂta olmak üzere cephenin çeﬂitli yerlerinde, kaplamalar›n tamamen
yok olmas› ile geride, dikmeler, payandalar ve içeriden yap›lan ba¤dadi örgüsü
görünür duruma geçmiﬂtir. Düﬂeyde de cephede bitiﬂlerini vurgulamak için yap›ya eklenmiﬂ olan pervaz›n ancak bir bölümü günümüze gelebilmiﬂtir.
Bu cepheye kütlesel olarak bak›ld›¤›nda, cumban›n ortadan öne do¤ru sarkt›¤› yap›lan ölçümlerden ve kaplamalarda görülen sehimden anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca cumban›n kuzeybat›s›ndaki cephe parças› yine kuzeybat› yönünde üst taraf›ndan e¤il428
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ﬁekil 22. 201 Mekan›nda Mutfak Olarak Kullan›lmak Üzere Ayr›lm›ﬂ K›s›m

miﬂtir. Pencerelerin tümü yatayda ve düﬂeyde çeﬂitli e¤ilmelere maruz kalm›ﬂt›r.
Kuzeybat› cephesi, kuzeydo¤u cephesine göre daha iyi durumdad›r ancak burada da tek tek elemanlar ele al›nd›¤›nda yatay ve düﬂeyde çarp›kl›klar görülmektedir (ﬂekil 35). Üst katta bulunan pencerelerin tümünün pervazlar› yok olmuﬂtur. Bu cephede bulunan kap›n›n pervaz› ve kanatlar›nda e¤ilmeler vard›r. Zemin katta bulunan pencere korkuluklar› paslanm›ﬂt›r. Ayr›ca bu cephede su ve
elektrik tesisat› için gerekli araçlar›n ve kablolar›n tespiti s›ras›nda cepheye zarar verilmiﬂtir. Kat silmesinin ancak bir bölümü görülmektedir. Cephede bir de
baca deli¤i bulunmaktad›r.
Güneybat› cephesinde zemin katta 101 mekan›na do¤rudan aç›lan bir kap› ve bu
kap›n›n iki yan›nda simetrik olarak ikiﬂer pencere yerleﬂtirilmiﬂtir. Üst katta ise
üç tane pencere, kap›n›n ve uçlardaki iki pencerenin üzerinde olacak ﬂekilde
aç›lm›ﬂt›r (ﬂekil 32,36). 1.kattaki pencerelerin tümünün önüne özgün duruma
uygun olmayan, korkuluk mahiyetinde ahﬂap parçalar› çak›lm›ﬂt›r. 1. ve 2. katta bulunan pencerelerin baz›lar›n›n pervazlar› yok olmuﬂtur. Giriﬂ kap›s›n›n kanatlar› yatayda ve düﬂeyde akstan ç›km›ﬂt›r. Kap›n›n alt bölümü özgün duruma
uygun olmayan malzeme ve biçimde tamirat görmüﬂtür.
Cephenin baz› bölümlerinde düﬂen kaplama tahtalar›n›n yerine tahta parçalar›
çak›lmak suretiyle çeﬂitli onar›mlar yap›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli kablolar›, çamaﬂ›r iplerini ve su iniﬂ borusunun cepheye tespiti s›ras›nda da cepheye zarar verilmiﬂtir.
Ayr›ca “C” blo¤un çat›s›n› “A” blok güneybat› cephesi ile birleﬂti¤i noktada, yal›t›m›n sa¤lanmas› için bir ﬂilte ahﬂap takozlar yard›m› ile sözü edilen cepheye
çak›lm›ﬂt›r. Bu cephede kat silmesi tamamen yok olmuﬂtur. Al›n tahtas› ve derenin ise bir bölümü günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Bu cepheye “C” blok çat›s›n429
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ﬁekil 23. Merdiven Boﬂlu¤u Güney Duvar›, Duvar Resmi

ﬁekil 24. Merdiven Boﬂlu¤u Kuzey Duvar›,
Duvar Resmi

dan bak›ld›¤›nda, yap›n›n taﬂ›y›c› sisteminde bulunan e¤ilmeye paralel olarak,
kaplama tahtalar›n›n “S” ﬂeklini ald›¤› görülmektedir.
Güneydo¤u cephesine bak›ld›¤›nda merdiven boﬂlu¤unun yüksek penceresi dikkat çekmektedir (ﬂekil 37). Bu pencerenin güneybat› yönünde, gerilerindeki ›slak hacimlere aç›lan pencereler her iki katta da bulunmaktad›r. 1. katta bulunan
pencerenin önüne buzdolab› demiri çak›lmak suretiyle, korkuluk hissi verilmiﬂtir. Planda görülen 100 cm’lik diﬂ cephede bir kademelenme etkisi vermektedir.
Geride kalan kademede, her iki katta birer pencere bulunmaktad›r. Kat silmesinin bir bölümünün günümüze ulaﬂt›¤› cephede, k›rma çat›n›n oluﬂturdu¤u üçgen al›n›n bitiminde bulunan, al›n tahtalar›n›n bir k›sm› yok olmuﬂtur.
Ana kütlenin ahﬂap cephe bölümleri, kagir olan zemin kattan, tu¤la üzeri s›val› bir silme ile kopar›lm›ﬂt›r. Bu silme kuzeydo¤u ve güneydo¤u cephelerinde
bulunmaktad›r.
Ahﬂap cephelerin tümünde kaplama tahtalar›nda renk kayb›, e¤ilme, derzlerinde aç›lma, k›r›lma, k›lcal çatlaklar, parça kopmas›, yosunlanma gibi hasarlar yer
yer rastlanmaktad›r.

ÇATI
Üzerine ç›k›larak incelenebilen çat›n›n genel olarak, “GUICHARD FRERES SEON ST HENRI MARSEILLE” damgal› Marsilya kiremitleriyle kapland›¤› görülmüﬂtür. Yer yer farkl› markalarla tadilatlar yap›lm›ﬂt›r. Mahya kiremitlerinde de
ayn› markaya rastlanm›ﬂt›r (GUICHARD FRFS ST HENRI MARSEILLE). Mahya
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ﬁekil 25. Dikdörtgen Çerçevelerle Oluﬂturulan Tavan Süslemesine Bir
Örnek (Mekan; 102)

ﬁekil 26. 201 Mekan› Taraf›ndan Y›ld›z
Göbekli Tavan Süslemesi

kiremitleri tüm mahya boyunca devam etmemektedir. Çeﬂitli ebatlarda k›r›k ya
da sa¤lam kiremitler çat›n›n çeﬂitli yerlerinde grupland›r›lm›ﬂt›r. Çat›n›n iç taraf›nda bulunan yap› elemanlar›nda oluﬂtu¤u düﬂünülen hasarlara ba¤l› çökmeler, çat› yüzeyine de yans›m›ﬂt›r.
Yap›n›n çat›ya ç›kan tek bacas› oldukça kötü durumdad›r. Ayr›ca çat›n›n güneybat› yönü kuzeybat› taraf›nda bulunan güvercinli¤in de iyi durumda olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Cephe kaplamalar› düﬂen bu eleman, naylon örtüler ve kontraplakla kaplanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

MERD‹VENLER
Yap›da özgün merdivenin 118 mekan›ndan geçilen çift kollu ahﬂap merdiven oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Basamak geniﬂli¤i ortalama 28 cm, r›ht yüksekli¤i ise ilk
kolda ortalama 20 cm, ikinci kolda ise ortalama 18 cm’dir. Basamak boyu ortalama 140 cm’dir. Bu merdivende basamaklarda dairesel kesitli basamak profilleri (ﬂekil 38) ve korkuluklar (ﬂekil 39) kullan›lm›ﬂt›r. Birinci kolda korkuluk tamamen yok olmuﬂtur. Üst katta sahanl›kta bulunan korkuluklar ise sonradan
eklenen ahﬂap panel nedeni ile geride kalm›ﬂt›r. Sahanl›kta ise tamamen dolu
ahﬂap bir plaka ile korkuluk oluﬂturulmuﬂtur (ﬂekil 40).
101 mekan›nda bulunan ve yap›yla ayn› dönem içinde; duyulan ihtiyaç neticesinde inﬂa edilmiﬂ olan merdivende de benzer kesitler ve boyutlarda basamaklar ve korkuluklar kullan›lm›ﬂt›r.
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ﬁekil 27. 203 Mekan›nda Tavan Süslemesi

DE⁄ERLEND‹RME
Yap›n›n taﬂ›y›c› sistemde yap›lan ölçümler sonunda saptanan e¤iklikler yap›n›n
içsel tehditlerini oluﬂturmaktad›r. Özellikle cumbada ve güneybat› cephesi ahﬂap kaplamalar›nda oluﬂan hasarlar, e¤ikli¤in yap›n›n d›ﬂ›ndan ç›plak gözle de
kolayca alg›lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Ahﬂap malzemenin eskimesi ve dayan›m›n› yitirmiﬂ olmas› yap›n›n risk oran›n› artt›rmaktad›r.
Belgeleme çal›ﬂmas› s›ras›nda, yap›dan geçirilen E-E ve F-F kesitlerinde, kuzeydo¤u ve güneybat› yönlerinde döﬂemede meydana gelen çökmeler net bir ﬂekilde saptanm›ﬂt›r. Kuzeydo¤u yönünde döﬂemede, cumban›n bulundu¤u 102 mekan›nda 14 cm ve 203 mekan›nda 8 cm’lik çökmeler ölçülmüﬂtür. 201 mekan›n›n güneybat› ucu, kuzeydo¤u ucundan 15 cm aﬂa¤›dad›r. Yine 201 mekan›nda
sonradan aç›lan merdiven nedeni ile döﬂemenin ortas›nda da çökme saptanm›ﬂt›r. (ﬂekil 41,42)
Günümüzde Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n “10 y›ll›k” kiralama yoluyla kullan›m hakk›na sahip oldu¤u yap›n›n güvenli¤i ayn› vak›f taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Ancak yap›n›n metruk durumu ve kötü niyetli kiﬂilerin bahçe duvar›nda al›nan tüm önlemlere ra¤men içeri giriyor olmas› nedeni ile yap› tehlike arz etmektedir. Özellikle kötü niyetli kiﬂilerin içeride alkol ve sigara kullan›yor olmalar›
yap›n›n durumunu daha da kritik bir hale getirmektedir.
Tüm bu saptamalar; rölöve projesi ve raporu ile birlikte öncelikle ‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ve ard›ndan müdürlük kanal› ile ‹stanbul III numaral› K.T.V.K. Kurula’na sunulmuﬂtur. Kurul görevlilerinin yerinde yapt›klar› in432
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ﬁekil 28. Kuzeydo¤u Cephesi Rölöve Çizimi

celemeler ve kurul üyelerinin proje üzerinde görüﬂ belirtti¤i 20 Nisan 2005 tarihli toplant› neticesinde, yap› hakk›nda “y›k›lmadan restore edilmelidir” karar› verilmiﬂtir. Temmuz 2005 itibari ile söz konusu karar›n uygulanmas› için
izinlerin al›nd›¤› ve uygulaman›n baﬂlat›lmas› için gerekli haz›rl›klar›n yap›ld›¤› ö¤renilmiﬂtir.
Yap›n›n, inﬂa edildi¤i ortam›n manevî miras›na uygun bir biçimde onar›lmas› ve
yeniden iﬂlevlendirilmesi beklenmektedir. Yap›n›n, “hat, ebru gibi geleneksel
sanat kurslar›n›n düzenlenece¤i, Osmanl› Türkçesi ve mûsiki derslerinin verilece¤i, ayr›ca konferans ve seminer salonlar› olan”, bir sosyal cazibe merkezi olarak Üsküdar ve ‹stanbul halk›na hizmet vermesi planlanmaktad›r.
KAYNAKLAR
Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul Camileri ve Di¤er Dini Sivil Mimari Yap›lar, Latin Alfabesine Aktaran Ahmet Nezih Galitekin, ‹ﬂaret Yay›nlar›, ‹stanbul 2001., s.607.
Eyice, Semavi. 1995. Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi
Maddesi, 1. cilt, s.510, ‹stanbul.
‹ﬂli, Esin Demirel. 1998. ‹stanbul Tekkelerinin Mimarisi, Eklentileri ve Restorasyonu, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul.
Tanman, Baha. 1990. ‹stanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri,
‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ‹stanbul.
Tanman, Baha. 1991. D‹A, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Maddesi, 1. cilt, s.340. ‹stanbul.
Y›lmaz, Hasan Kâmil. 1980. Azîz Mahmut Hüdâyî ve Celvetî Tarikat›, Marmara Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi Vakf› Yay›nlar› No:10, ‹stanbul.
433

.

D‹PNOTLAR
1

Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmut Hüdâyî ve Celvetî Tarikat›, Marmara Üniversitesi, ‹lahiyat
Fakültesi Vakf› Yay›nlar› No:10, ‹stanbul 1980, s.151.

2

Hasan Kâmil Y›lmaz, a.g.e., s. 246

3

Baha Tanman, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Maddesi, D‹A, I, 340

4 Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul Camileri ve Di¤er Dini Sivil Mimari
Yap›lar, Latin Alfabesine Aktaran Ahmet Nezih Galitekin, ‹ﬂaret Yay›nlar›, ‹stanbul 2001., s. 607.
5 Baha Tanman, ‹stanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme özellikleri Tipoloji Denemeleri, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, s. 316.
6

Baha Tanman, a.g.e.., s. 317

7

Baha Tanman, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Maddesi, D‹A, I, 341

8 Baha Tanman, ‹stanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme özellikleri Tipoloji Denemeleri, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.
9 Esin Demirel ‹ﬂli, ‹stanbul Tekkelerinin Mimarisi, Eklentileri ve Restorasyonu, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, ‹stanbul, s. 16.
10

Esin Demirel ‹ﬂli, a.g.e., s. 16.

11 Semavi Eyice, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Maddesi, c. I, s. 510
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ﬁekil 29. Zemin Kat Kuzey Cephesi, Do¤u Yönü

ﬁekil 31. Zemin Kat Giriﬂ Kap›s›n›n ‹ki Yan›nda Bulunan Lambal›klar

ﬁekil 30. Zemin Kat Bas›k Kemerli
Pencereleri ve Demir Parmakl›klar›
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ﬁekil 32. Güneybat› Cephesi Rölöve Çizimi

ﬁekil 34. Kuzeydo¤u Cephesi Do¤u Yönü
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ﬁekil 32. Güneybat› Cephesi Rölöve Çizimi

ﬁekil 35. Kuzeybat› Cephesi Üst Taraf› Genel Görünümü

ﬁekil 36. Güney Cephesi Genel Görünümü

ﬁekil 37. Güneydo¤u Cephesi Genel Görünümü

ﬁekil 38. Özgün Merdiven, Basamak Profili
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ﬁekil 39. Özgün Merdiven, Korkuluklar

ﬁekil 41. Boy Kesit Rölöve Çizimi
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ﬁekil 40. Özgün Merdiven, Sahanl›kta
Bulunan Korkuluk

ﬁekil 42. En Kesit Rölöve Çizimi
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Hazret-i Hüdâyî Âsitânesi`nin
Hazîresini Ziyâret
M . C E M A L Ö Z T Ü R K
Araﬂt›rmac› - Yazar

Komﬂuluk dinimizce üzerinde durulan önemli konulardan birisidir. Öyle ki,
atasözü ve deyimlerimize dahi, “ahretlik”, “ev alma komﬂu al”, “kötü komﬂu insan› ev sahibi yapar” gibi ifadeler oluﬂmas›na sebeb olmuﬂtur.
Hatta kabir komﬂulu¤unun da etkili olaca¤›na dair gelen haberler ise ‹slamiyet’in Medine devrinden itibaren ﬂehidlik ve ﬂehir mezarl›klar›n›n önemini art›rm›ﬂt›r diyebiliriz. ﬁehidlik ve mezarl›klar›n baﬂ›nda ise Ravza-i Mutahhara
denilen Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)`in ve Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer
(r.a.)`in kabr-i ﬂerifleri, Hz. Hatice validemizin medfun bulunduklar› Mekke`deki Cennetü’l-Mualla, ehl-i beytten ve ashabtan bir çok zat›n medfun olduklar› Medine’deki Cennetü’l-Baki kabristanlar› ile Hz. Hamza (r.a.)’›n medfun oldu¤u Uhud ﬁehidli¤i gelmektedir.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)`in hayat›nda baﬂlayan ‹slam fetihleri ile
ashab-› kiram efendilerimiz (r.a.) gittikleri co¤rafyada ya ﬂehid olarak veya vefat
ederek gömülmeleriyle o beldelerde mezarl›klar teﬂekkül etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Keza tabiinden baﬂlayarak günümüze kadar hayatlar›nda insanlarca örnek olarak tan›nan kiﬂilerin kabirlerinin etraf› kendilerini sevenler taraf›ndan gömülmek istenilen baﬂl›ca yerler olmuﬂlard›r.
‹stanbul’un da 857/1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan fethedilmesinden sonra Fatih’in hocalar›ndan Akﬂemseddin hazretleri taraf›ndan keﬂfedilerek bulunan Hz. Halid bin Zeyd Eba Eyyube’l-Ensari(r.a.)’›n kabri etraf›nda Eyyub Sultan kabristan› ve daha sonra da Karacaahmed, Merkez Efendi ve Yahya
Efendi kabristanlar› insanlar›n gömülmek istedikleri mezarl›klar olmuﬂlard›r.
Cami ve tekkelerin banileri, genelde bu binalar›n k›ble cihetine defnedilerek hazirelerin oluﬂmas›na sebeb olmuﬂlard›r. Üsküdar’da mevcud 92 cami ve 44 tekkenin hemen hepsinin ufak-büyük bir haziresi mevcuttur. Yedisi asitane olan
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1.a ﬁeyh Mustafa Efendi (1188-1774)

Bursal› Mehmet Tahir bey

k›rkdört tekkenin ekserisinde az-çok kay›plar sözkonusudur. Kiminin binas› y›k›lm›ﬂ, haziresi kalabilmiﬂken, kiminin haziresinin yerinde dahi yeller esmektedir. Tabi bu tabir eskilere aittir. Günümüzde taﬂlar› yok olan mezarlar›n ve ne
yaz›k ki, ortadan kalkan türbelerin üzerine bir yolunu bulan hemen apartman
yapabilmekte, bir k›sm› park, bir k›sm› baﬂka binalar olan mezarlar›n yerinde
insanlar yaﬂayabilmektedirler!!!
Hz. Hüdâyî’den evvelki ve sonraki pirlerin kabirleri öncelikle türbe, etraflar›ndaki arazinin imkan verdi¤i nisbette de mezarl›k halini alm›ﬂt›r. Hz. Hüdâyî Asitanesi, haziresiyle günümüze intikal edebilen tekkelerden biridir.
AZÎZ MAHMUD HÜDÂYÎ sempozyumu vesilesiyle Hz. Hüdâyî Âsitânesi’nde
medfun ve mezar taﬂlar› mevcud olan kiﬂilerden baz›lar›n› tan›tmak istedik.
Bizden evvel hazireler üzerine çal›ﬂan Cemaleddin Server Revnako¤lu (ö.1968)
ve Mehmed Mermi Haskan (ö.2003?)’› burada rahmetle an›yorum.
N. Nermi Haskan haz›rlad›¤› Yüzy›llar Boyunca Üsküdar Tarihi’nde Hz. Hüdâyî Âsitânesi’nin haziresinde ikiyüz kadar mezar›n kimlere ait oldu¤unu kaydetmiﬂtir. Ama bunlar›n pek az›n›n foto¤raflar›n› vermiﬂ, mezartaﬂ› metinlerinin
ise genelde k›saca kimlere aid oldu¤unu belirtip, metni tam olarak vermemiﬂtir.
Tebli¤imizi haz›rlarken hazirenin tamam›n› gözden geçirdik ve tebli¤in hacmine göre bir seçme yapma¤a çal›ﬂt›k. Zira ikiyüz civar›nda mezartaﬂ›n›n okunmas› ve foto¤raflanmas› ancak kitapl›k bir çal›ﬂma olabilir, diye düﬂündük.
Hz. Hüdâyî türbesinde, Hz. Hüdâyî’den baﬂka ailesi medfunken hazirede Âsitânesi’nde ﬂeyhlik yapanlar, han›m sultanlar, devlet ve ilim adamlar› ile baz› han›mlar defnedilmiﬂlerdir. Dolay›s›yla toplumun her kesiminden insan›n Hz. Hüdâyî’ye komﬂu olmak istedikleri anlaﬂ›lmaktad›r.
Hz. Hüdâyî Âsitânesi’nde, Hz. Hüdâyî türbesinden baﬂka Ehl-i cennet Mehmed
Efendi, Kanuni Sultan Süleyman’n›n torunu ve Hz. Hüdâyî’nin eﬂi Ayﬂe Sultan,
IV. Murad’›n torunu Fatma Han›m Sultan, Sadrazam Halil Paﬂa, Civankap›c› Mehmed Paﬂa ve Lütfi A¤a türbeleri bulunmaktad›r. Sadrazam Rusçuklu Hasan Paﬂa
ise sade bir kabirde yatmaktad›r. Osmanl› ﬂeyhülislamlar›ndan Mehmed ‹zzet
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1.b. Mahmud Gülﬂen Efendi (1341-1923)

Efendiler de burada medfundur. Âsitâne ﬂeyhlerinin yirmidört tanesinin, ondört
tanesi hazirede gömülüdür. Ayr›ca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Halaskârgâzî Mustafa Kemal Atatürk’ün hocalar›ndan ve Osmanl› Müellifleri isimli eserin
müellifi Bursal› Mehmed Tahir Bey’in ve son devrin meﬂhur ﬂeyhlerinden Ünsi
Hasan Efendi Tekkesi ﬂeyhi, Kadiriyye’den ‹zzi Efendi’nin de mezarlar› buradad›r.
Haziredeki mezartaﬂlar›n› beﬂ grupta tasnif ettik. Bu gruplar, meﬂayih (ﬂeyhler),
ulemâ (âlimler), ricâl-i devlet (devlet adamlar›), han›mlar, orijinal boyal› taﬂlar
ve hazireden baz› görünümler.
Meﬂayih k›sm›nda, asitane postniﬂinlerinden Mustafa Efendi ve Mehmed Gülﬂen Efendi ile Ruﬂen Efendi’nin torunu Mehmed ﬁemseddin Efendi ile türbedar
ve asâdâr Kâmil Dede’nin mezartaﬂlar› bulunmaktad›r.
Ulema k›sm›nda, Ruﬂen Efendi’nin o¤lu müderris Mehmed Ziyaeddin Efendi,
Kazasker Arabzade Mehmed Amir Efendi, Derviﬂ Ali R›za Efendi ve ‹mam Abdullah Efendi’nin mezartaﬂlar› bulunmaktad›r.
Rical-i devlet (devlet adamlar›) k›sm›nda, Seyyid Mahmud Efendi, ‹brahim Münir Beyefendi, Yaverandan Ali K›rat Paﬂa, Müﬂir Manast›rl› ‹brahim Paﬂa ve Kap›c›lar Kethüdas› Osman Efendi’nin mezartaﬂlar› yeralmaktad›r.
Han›mlar k›sm›nda da Fat›ma ﬁems-i Nur Han›m, Fat›ma Edibe Han›m, Aiﬂe Behiye Han›m, Feride Han›m ile ﬁerife Nefise Han›m’›n mezartaﬂlar› vard›r.
Orijinal boyal› taﬂlar›n ikisi baﬂ, ikisi ayak taﬂ›d›r. Bu taﬂlar›n boyal› olmalar›,
zaman›nda taﬂlar›n boyand›klar›n› göstermeleri bak›m›ndan bizce önemlidir.
Hazireden baz› görünümler k›sm›nda ise, orijinal desenler yap›lan taﬂlardan bir
demet sunmak istedik.
NOT; son olarak vaktiyle haz›rlad›¤›m bir raporu buraya kaydetmek istiyorum.
1) ‹stanbul’un Karacaahmed¸ Edirnekap›¸Merkez Efendi¸ Eyüb Sultan¸vs. yerlerindeki câmi ve dergâhlar›n›n bir k›sm›nda hazîreler vard›r.
2) Sahâbe ve ni’me’l-ceyﬂ kabirlerinin bir k›sm› ta’mir edilmiﬂtir.
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1.c. Mehmed ﬁemseddin Efendi

3) 450 civâr›ndaki dergâh›n ancak 100 kadar›n› hazîresi kalabilmiﬂtir. (Dersaâdet Dergâhlar›.M.Özdamar.)
4) ‹stanbul Türbeler Müdürlü¤ü, kendisine ba¤l› baz› hazîrelerin envanterini
haz›rlam›ﬂt›r.
5) Fâtih Belediyesi, ilçesindeki 27 hazîrenin etraf›n›n duvar›n› çevirmiﬂtir
6) Eyüb Belediyesinin hazîreleri, ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r.
7) Vak›flar Müdürlü¤ünün bünyesindeki, Târihi Mezar Taﬂlar›n›n Onar›m Ekibi 1985’lerde la¤vedilmiﬂ, bu ekipten iki kiﬂinin hayattan oldu¤u ö¤renilmiﬂtir.
8) ‹smâil Fâz›l Ayano¤lu’nun, Vak›flar Dergilerin’deki makâleleri ve müdürlük
arﬂivinde oldu¤u bilinen foto¤raflar› ile bir çok kitap ve makâleler, ‹stanbul Mezarl›klar›n› muhtelif yönlerden tan›tmaktad›r.
9) Kanaâtimizce ilgili eserler ve yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar toplanarak, yap›lanlar ve
yap›lacaklar dikkatlice planlanmal›d›r. (Bir misal olmak olmak üzere, Kültür Bakanl›¤›nca bast›r›lan; Mezar-Mezarl›k Ve Mezar Taﬂlar› Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Ankara 1989 )

Haziredeki Mezar Taﬂlar›n›n Okunuﬂlar›;
1) MEﬁAY‹H (ﬁEYHLER)
1.a.)HU
Hazret-i Hüdâyî kuddise sirruhu’l-âli
Asitane-i feyz-i aﬂiyanelerinde
Piraye-i makam-› meﬂihat iken irtihal-i
Dâr-› cemâl eden kutb-u daire-i
Velâyet evc-i ala-y› keramet umdetü’lVas›lin piﬂüva-y› ehl-i yakin
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1.d. Mehmed Kâmil Efendi

Mürﬂid-i âgah, ârif-i billah ﬂeyh
Mustafa Efendi hazretlerinin
Ruh-i ﬂerifiçün el-fatiha
Sene 1188/1774

1.b.) HU
Âsitane-i Hazret-i Pir Hüdâyî
Kaddesallahu sirruhu’l-ali
Seccade-niﬂîni ve mülga
Meclis-i meﬂayih reisi iken
‹rtihal-i dâr-› beka eden
Es-seyyid eﬂ-ﬂeyh el-hac
Mehmed Gülﬂen Efendi
Ruhiçün r›zaen lillahi teala
El-fatiha
Sene 1341/1923

1.c.) HÜVE’L-BÂK‹
Mudanyal›zade merhum eﬂ-ﬂeyh
Ruﬂen Efendizade
ﬁeyh Abdullah Efendi
Mahdumu genc iken
‹rtihal-i dar-› beka eden
Müderrisin-i kirâmdan
Merhum ve ma¤furun leh
Mehmed ﬁemseddin Efendi
Ruhiçün el-fatiha
Sene 1248/1828
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2.d. Ali R›zâ Efendi

1.d.) YA HU
Kutbü’l-ârifin gavsü’l-vâs›lin
Es-seyyid eﬂ-ﬂeyh Azîz Mahmud Hüdâyî kuddise sirruh
El-ali hazretleri dergah-› ﬂerifi türbedar›
Ve asadar› merhum ve magfurun leh
El-muhtac ila rahmet-i Rabbihi’l-gafur
El-hac Mehmed Kâmil Dede Efendi’nin
Ruh-i ﬂerifi içün r›zaen lillah el-fatiha
Sene, 1296/1880

2) ULEMA (AL‹MLER)
2.a.) EL-BÂK‹ HÜVALLAH
Hazret-i Hüdâyî kuddise sirruhu’l-aziz
Hazretlerinin bendelerinden
Merhum ve ma¤fur el-muhtâc ila
Rahmet-i Rabbihi’l-Gafur, Sultan
Selim Han Camii ﬁerifi’nde
‹mam-› evvel el-hac Abdullah
Efendi, ruhiçün r›zaenlillah
El-fatiha, sene 1198/1783

2.b.) HÜVE’L-HAYYÜ’L-BÂK‹
Âsitâne-i aliye-i Hazret-i Hüdâyî’de
Seccade-niﬂîn olan Mudanyal›
Zade ﬁeyh Mehmed Ruﬂen Efendi
Merhumun o¤lu Edirne
Müderrisininden es-seyyid Mehmed
446

.

3.a. Seyid Mahmud Efendi

Ziyaeddin Efendi’nin ruhiçün
Fatiha, sene 1233/1819

2.c.) HÜVE’L-BÂK‹
Fukara-y› Tarikat-›
Aliyye-i Celvetiyye’den
Sab›ka Rumeli
Kazaskeri merhum
Arabzade Mehmed Amir
Efendi ruhiçün
R›zaenlillah el-fatiha
Sene 1288/1874

2.d.) HÜVE’L-HALLÂKU’L-BÂK‹
Sab›ka müsteﬂar-› meﬂihat-› ulya
Merhum ve ma¤furun leh
Sudur-u a’zamdan Kayserili
El-hac haf›z Derviﬂ
Ali R›za Efendi’nin ruhiçün
el-Fatiha, sene 1318/1903

3) R‹CAL-‹ DEVLET (DEVLET ADAMLARI)
3.a.) Merhum ve ma¤fur
‹la rahmet-i Rabbihi’l-Gafur
Es-seyyid Mahmud Efendi
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4.a. ﬁems-i Nur han›m

Ruhiçün, el-Fatiha
Sene 1158/1744

3.b.) HÜVE’L-HAYYÜ’L-BÂK‹
Tu¤ra
Müderrisin-i kiramdan Nazif
Efendi’nin mahdumu
Cennetmekan, merhum ve mebrur
‹brahim Münir Beyefendi’nin ruhiçün
el-Fatiha, sene 1230/1810
Yevm-i sebt, 12 ﬂevval

3.c.) HÜVE’L-BÂK‹
Yaverân-› Hazret-i
ﬁehriyari ferikandan
Ali K›rat Paﬂa’n›n
Ruhuna r›zaenlillahi
Teala, el-Fatiha
Sene 26/ﬁevval/1320/1905

3.d.) Müﬂiran-› A’zam-› Saltanat-›
Seniyyeden, Manast›rl› Gazi
‹brahim Paﬂa’n›n ruh-i pakine fatiha
Sene, 11/Safer/1333-9
Kanun-› evvel/1335/1917
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3.i. Mehmet Ârif Efendi

3.e.) HÜVE’L-BÂK‹
Hala Sivas valisi
Vezir-i mükerrem Seyyid Ahmed Paﬂa
Hazretlerinin Kap›c›lar
Kethüdas›, merhum ve ma¤fur
el-Muhtâc ila rahmet-i Rabbihi’l-Gafur
es-Seyyid el-hac Osman A¤a, ruhuna
(el-Fatiha, sene ?)

4) HANIMLAR
4.a.) HÜVE’L-BÂK‹
Esbak Bahriye yoklamac›s›
Merhum Raﬂid Efendi’nin
Halilesi ve hâlâ yoklama
Kalemi müdiri Behaüddin
Efendi’nin validesi merhume Fat›ma
ﬁems-i Nur han›m›n ruhuna el-Fatiha
1302/1886

4.b.) HÜVE’L-HALLAKU’L-BÂK‹
Moravi merhum
El-hac Medar Bey’in
Kerimesi merhume
Ve ma¤furun leha
El-hacce Fat›ma Edibe han›m›n
Ruhiçün el-Fatiha
Sene fi 11 Muharrem 1252/1832
449

.

4.c.) HÜVE’L-BÂK‹
Mevali-i fihamdan
Rusçuklu Hasan Paﬂa
Zade es-seyyid Ahmed Haydar
Beyefendi’nin halilesi
Merhume ve ma¤furun leha
Aiﬂe Behiye han›m, ruhiçün
el-Fatiha
Sene 1248/1828

4.d.) ALLAH
Bu cihan ba¤›na geldim bir mürüvvet görmedim
Derdime derman arad›m bir devas›n bulmad›m
Âhile zar k›larak gençli¤ime doymad›m
Çün ecel peymanesi dolmuﬂ murad›m almad›m
Merhum devletlu Sar›m Paﬂa hazretlerinin
Ahretli¤i merhume Feride han›m ruhuna Fatiha
Sene 1276/

4.e.) HU
Hazret-i Hüdâyî kuddise sirruh
Hazretlerinin nesl-i pakinden
Tarik-› Bedeviyeden muhibb-i-aﬂ›k-›
Sad›k iken cezbe haliyle
Makber-i Kübra ziyaretleriyle olub
Vas›l-› murad-› Hak olan,Mekteb-i
‹dadiye Miralay› Ali Bey’in
Zevcesi merhume ﬁerife Nefise
Derviﬂe han›m›n ruhiçün Fatiha
29 Ramazan 1271
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Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesinde Bulunan
Envantere Kay›tl› Etnografik Eserler*
E R M A N G Ü V E N
Araﬂt›rmac› - Yazar

Güzel ‹stanbul’umuzun Osmanl› Devri’nde en dindar insanlar›n›n yaﬂad›¤› ve en
çok camii ile mescidi bulunan semtlerinden birisi de Üsküdar’d›r. Tarihî ‹stanbul suru içindeki semtlerin ve Galata gibi di¤er en önemli yerleﬂim yerlerinin tam
karﬂ›s›nda yer alan konumuyla ve muhteﬂem deniz manzaras› ile dünyada eﬂine
az rastlanan güzellikteki Üsküdar’›m›z›n en tan›nm›ﬂ evliyas› ﬂüphesiz Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’dir. Bu mübarek tekkeye ait pek çok eser türbe içinde oluﬂturulmuﬂ depoda bu güne kadar adeta kutsal bir emanet gibi özenle korunarak günümüze ulaﬂm›ﬂt›r. Bu türbeye ait eserler türbe envanter defterinde 163
kalemde kay›tl›d›r. Zaman içinde bu eserler daha iyi koruma alt›na al›nmak ve
bilimsel araﬂt›rmac›lar›n istifadesine müze ortam›nda sunulabilmek maksad›yla
‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’nün Sultanahmet Türbesi bitiﬂi¤inde bulunan deposuna getirilmiﬂlerdir. Türbedeki demirbaﬂ defterine kay›tl› eser say›s›
ise 51 kadard›r. Türbe envanter defterinin tek bir numaras›na birden fazla eserler kay›t edildi¤inden gerçek eser say›s› yukar›da verdi¤imiz say›dan çok daha
fazlad›r. Her y›l yap›lan mutad say›mlar› nedeniyle sand›klar içindeki eserlerin
devaml› yer de¤iﬂtirmeleri sonucunda eserlerin birbirlerine kar›ﬂm›ﬂ oldu¤unu
da söyleyebiliriz. Kutu ve sand›klar içinde pek çok el yazmas›, belgeler, vak›f pusulalar›, defterler bulunmaktad›r. Bütün bu eserlerden ka¤›t cinsi arﬂiv belgesi niteli¤inde olanlar ﬂu anda Amerika’da Kuzey Caraloina Üniversitesi’nde görevli
Dr. T. Cangüzel Zülfikar hocam›z taraf›ndan titizlikle numaraland›r›l›p tez haline getirildi. Bu çal›ﬂmalar›ndan dolay› Cangüzel hocam›za çok teﬂekkür ederiz.
Gerek tarihimizce çok büyük bir öneme sahip büyü¤ümüz olmas› ile gerekse günümüzde de kabri, manevi huzur ve ﬂifa arayan insanlar›n ziyaretgah› olarak di451
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ni bir cazibe merkezi olmaya devam eden Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi, her geçen gün daha da büyük cazibe merkezi olmaktad›r. Depolar›nda muhafaza edilen bu çok k›ymetli ata yadigâr› eserleri tan›tmak için Üsküdar’da bir Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Müzesinin aç›lmas› ve bu eserlerin burada sergilenebilmesi bütün Türk-‹slam Sanat Tarihi aç›s›ndan çok önemli bir kültür hizmeti
olacakt›r. Bu sayede depo ortam›nda üst üste istif edilmiﬂ sand›klar halindeki bu
eserler modern bir ortamda restore edilip sa¤l›kl› bir hale gelerek sergilenmiﬂ
olacaklard›r. Yüzy›llard›r Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Türbesi’nde bu eserlerin korunmuﬂ olmas› ve türbeye vakfedilenden renkli gazl› mendillerden bir
tanesinin bile kaybolmadan muhafaza edilerek günümüze ulaﬂm›ﬂ olmas›n› bu
büyük veliye duyulan büyük sevginin ve bizzat Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin bereket ve kerameti olarak de¤erlendirilebiliriz.
1925 y›l›nda tekkelerle birlikte türbeler de kapat›l›nca türbedeki eserler bir komisyonca say›larak envantere kay›t edilmiﬂtir. Türbe önce Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü’ne daha sonrada Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi Müdürlü¤ü’nün
koleksiyonlar›na dahil edilmiﬂtir. 1979 y›l›ndan itibaren de ‹stanbul Türbeler
Müzesi Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bir birim olarak ziyarete aç›k bir türbedir. Yapt›¤›m›z incelemede Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi’nde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri dergah›ndan getirilmiﬂ 2733 numaral› envantere kay›tl› Mahmud Celaleddin hatt› bir levha bulunmaktad›r1.
Yine Topkap› Saray› Müzesi’nde de Kutsal Emanetler Bölümünde ﬁeyh Efendi’nin bizzat kulland›¤› bir ayakkab›s›n›n yer ald›¤›n› tespit ettik. Bu eserin de
I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda muhtemelen 1915’li y›llarda bir Kabe anahtar› ve paﬂmak ile birlikte korunmas› için emaneten Topkap› Saray›’na getirildi¤ini ve son452
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radan bu eserlerin müze envanterine geçirildi¤ini görmekteyiz2. Ancak Azîz
Mahmud Hüdâyî Türbesi’nden baﬂka hangi eserlerin di¤er müze envanterine
kay›t edildi¤ini araﬂt›r›p bulmak gerekmektedir.
Vak›flar Hat Sanatlar› Müzesi envanterinde de muhakkak baz› eserler türbemizden müzeye gelmiﬂ olabilir, bütün bu konular› araﬂt›rmam›z gerekiyor. Türbe
envanterine kay›tl› eserleri cinslerine göre ana baﬂl›klar alt›nda incelemeyi daha uygun bulduk. Böylelikle türbedeki sanatsal birikimleri topluca incelemiﬂ
olaca¤›z.
1- Ka¤›t, Kitap, Hat Levhalar› Ve Bu Türden Eserler: Türbemizdeki eﬂyalar›n
ço¤unlu¤unu bu gruptaki eserler oluﬂturmaktad›rlar.
A- Kur’ân-› Kerîmler: Türbede bulunan pek çok Kuran-› Kerim’den 21 adet el
yazmas› Kur’ân-› Kerîm günümüze gelmiﬂtir. Muhtemelen türbedeki daha k›ymetli eserlerin ﬂu anda di¤er büyük müzelerin envanterlerine kay›tl› oldu¤unu
düﬂünmekteyiz. Kur’ân-› Kerîmlerin ço¤u 19.-20. yüzy›llara ait eserlerdir. Nitekim bu eserlerin ço¤unlu¤u son döneme ait hat ve tezhipleri içermektedirler.
Resim 1: Envanter defterinin 4. numaras›na kay›tl›d›r. Fatiha ve Bakara Sureleri tezhiplidir. Zahriye sayfas› tezhiplidir ve bu sayfada Refize Sultan taraf›ndan
vak›f edildi¤i kayd› vard›r. Hicri 1293 tarihlidir. 15 sat›rl›k nesih yaz›l›d›r. Eserin hattat› Mehmed Behçet olup, ketebe tarihi 282’dir. Resimde eserin Hatt› icaze ile yaz›lm›ﬂ son sayfas›, ketebe sayfas› görülmektedir.
Resim 2: Türbe envanter defterinin 9 numaras›na kay›tl›d›r. Bu eser ketebesiz
olmas›na ra¤men çok okunmaktan y›pranm›ﬂ ve da¤›lm›ﬂ olmakla birlikte 17.18. y.y. klasik hat ve tezhip özelliklerini taﬂ›makta olup, yaz›s› da oldukça mü453
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kemmel bir nesih hatt› içermektedir. Bu nedenle bizce çok önemli bir hattat›n
eseridir ve hatt›n›n ve tezhibinin uzmanlarca karﬂ›laﬂt›r›larak eserin de¤erlendirilmesi gerekti¤i kanaatindeyim. Her sayfas›nda 15 sat›rl›k nesih yaz› vard›r.
B- Vakfiye Kitaplar›; Osmanl› Devrinde türbeye büyük veya küçük oranda binlerce vakf›n yap›ld›¤›n› biliyoruz. Bu vak›flar›n baz›lar› devrinin sanat özelliklerini yans›tan ciltli kitaplardan oluﬂmuﬂtur.
Resim 3: Türbedeki kitap cinsi eserlerin cilt kapaklar›n›n her birisi Türk ve ‹slam Sanatlar›’n›n önemli bir kolu olan ciltçili¤imiz aç›s›ndan da çok önemlidir.
Bilhassa vakfiyelerin ciltleri çok özenle haz›rlanm›ﬂ eserlerdir. Türbe envanterinin 117 numaras›na kay›tl› ve 37 sayfal›k bu eserin içeri¤i II. Üsküdar Sempozyumu’nda Say›n Prof. Dr. Hasan Kâmil Y›lmaz hocam›zca anlat›lm›ﬂt›r3.
Resim 4: Envanter defterinde 162 numaraya kay›tl› Halil Paﬂa’ya ait vakfiye kitab›d›r. Kahverengi meﬂin cilt kapakl› olan eser rik’a yaz›s› ile yaz›lm›ﬂt›r. Cilt kapaklar›n›n içi ebru ile kapl›d›r. Bu vakfiye ve di¤er bütün kitaplar›n içi d›ﬂ› ebrularla
kapl› oldu¤undan bu kitaplar›n tarihlerinden de yararlan›larak Ebru Sanat›’n›n geliﬂimini izlemek ve bu konuda bilimsel bir çal›ﬂma yapmak çok iyi olabilir.
Resim 5: Envanter defterinin 161. numaras›na kay›tl› bir vakfiyedir. K›rm›z›
miklepli, meﬂin ciltlidir. Talik yaz› ile yaz›lm›ﬂt›r. Tezhipsizdir. Azîz Mahmud
Hüdai için vakfiyedir.
Resim 6: Envanter defterinin 137. numaras›na kay›tl› bir vakfiyedir. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri vakfiyesidir. Tarak ebru ile kapl› bir eserdir.
Resim 7: Envanter defterinin 135 numaras›na kay›tl›d›r. Vakfiyedir. 1019/1611
tarihlidir.
454

.

Resim 7

Resim 8: Envanter defterinin 131. numaras›na kay›tl› baﬂka bir vakfiyedir. Ciltli ve d›ﬂ› ebru kapl› bir eserdir.
Resim 9: Envanter defterinin 128. numaras›na kay›tl› vakfiye kitab›d›r.
1244/1828 tarihinde Saliha Hatun’un türbeye yapt›¤› vakf› olup 48 sayfal›k bir
eserdir.
Resim 10: Envanter defterinin 127. numaras›na kay›tl›d›r. Cilt kab› süslü bir
eserdir. Mirahor Hasan A¤a’n›n H. 1133 tarihli vakfiyesidir.
Resim 11: Envanter defterinin 126. numaras›na kay›tl› bir vakfiye kitab›d›r.
Prof. Dr. Hasan Kâmil Y›lmaz hocam›z bu eseri II. Üsküdar Sempozyumu’nda
geniﬂ olarak tan›tm›ﬂt›r.
Resim 12: Envanter defterinin 124. numaras›na kay›tl›d›r. 22 sayfal›k bir eserdir. 1073/1662 tarihlidir. Baﬂ sayfas› tezhipli, di¤er sayfalar› alt›n çerçevelidir.
Resim 13: Envanter defterinin 123. numaras›na kay›tl›d›r. Ciltli ve 29 sayfal›k
bir eserdir. Raziye Hatun’un türbeye vakfiyesidir.
Resim 14: Envanter defterinin 122. numaras›na kay›tl› bir eserdir. Vakfiye Mustafa A¤a ve Ahmed Bey’in müﬂtereken mevlüt okutmalar› ile ilgilidir.
Resim 15: Envanter defterinin 121. numaras›na kay›tl› vakfiye kitab›d›r. ‹ki vakfiye tek bir ciltle ciltlenmiﬂtir. 24 sayfad›r. Mehmed Sad›k ve Mehmed Arif mühürlüdür.
Resim 16: Envanter defterinin 120. numaras›na kay›tl›d›r. ‹ki vakfiye bir aradad›r. Tezhipli olup, Mehmed Sadi ve Mehmed Arif mühürlüdür. 121-122 numaral› eserlerde oldu¤u gibi iki kiﬂi bir arada ortak vak›flarda bulunuyorlar. Bu
eserlerin incelenmesinde çok ilginç yard›mseverlik örneklerine rastlayabiliriz.
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Resim 17: Envanter defterinin 119. numaras›na kay›tl›d›r. Yine iki vakfiye bir
aradad›r. 60 sayfal›k bir eserdir. 1012 / 1603 tarihli olup, Kaptan-› Derya Sinan
Paﬂa’n›n vakfiyesidir.
Resim 18: Envanter defterinin 118. numaras›na kay›tl› bir vakfiyedir. 59 sayfal›k eserin baﬂ sayfas› tezhiplidir. Es’ad bin Sadettin mühürlüdür.
Resim 19: Envanter defterinin 141. numaras›na kay›tl› 9 adet fermand›r. Azîz
Mahmud Hüdâyî Asitanesiyle ilgili padiﬂah buyruklar›d›r. Baz›lar› tezhipli, baz›lar› yar› tezhipli fermanlard›r. Bu eserler de Say›n Dr. T. Cangüzel ZÜLF‹KAR
hocam›zca tezinde incelenmiﬂtir.
Resim 20: Envanter defterinin envanter defterinin 142. numaras›na kay›tl› fermanlardan birisidir. Tezhipli ve çok güzel olan bu eser levha haline getirilmiﬂtir.
Resim 21: Envanter defterinin 144 numaras›na kay›tl› bir levhad›r. Karton üzerine Oniki ‹mam’›n isimleri ve Silsileyi ﬁerif yaz›l›d›r. Hazreti Azîz Mahmud
Hüdâyî’ye aittir.
B-Levhalar: Türbe envanter defterinde 38. kalemde levhalar kay›tl›d›r. Ancak
birden fazla levha topluca tek bir numaraya kay›t edildi¤inden toplam levha
adedi 59 olarak taraf›m›zca tespit edilmiﬂtir. Bu eserlerin ço¤unlu¤u Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleriyle ilgili “Tarikat Yaz›lar›” ad›yla veya “Tekke Yaz›s›” diye literatürde isimlendirilen eserlerdendir. Bunun yan›nda Hilye-i Saadet ve
‹cazet Levhalar› da bulunmaktad›r.
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Resim 22: Talik yaz› ile yaz›lm›ﬂ, 1372/1952 tarihli eserin hattat› Necmettin Okyay Bey’in talebesi Ali Bey’dir.
Resim 23: Türbenin orijinal kalemiﬂi hat levhalar› pencere üzerlerinde dikdörtgen kartuﬂlar içinde yer almaktad›r. Bu yaz›lardan bir örnek ‹brahim Hakk› Konyal› “Üsküdar Tarihi” adl› eserinde bu yaz›n›n Mahmud Celaleddin’in eseri oldu¤unu yazar.
Resim 24: Türbenin harem ana giriﬂ kap›s› üzerinde talik yaz› ile yaz›l› “Destur
Ya Hazret-i Pir” yaz›l› levha, envanter defterinde 91. numaraya kay›tl›d›r.
Resim 25: Peygamber Efendimize salavat sözlerinin yer ald›¤› bir hat levhas›d›r.
Envanter Defterinin 86. numaras›na kay›tl›d›r.
Resim 26: Suluboya olarak Celvet-i Tarikat› Tac-› ﬂerifinin resmedildi¤i bir levhad›r. Eserin envanter numaras› 160’ t›r.
Resim 27: Türbede muhafaza edilen Cihar yar-› Güzin levhalar› hattat›n›n kim
oldu¤u belli de¤ildir. Çünkü ketebeli olmas› gereken levha yoktur. Yaz› tarz›ndan ‹brahim Hakk› KONYALI’n›n Üsküdar Tarihi adl› eserinde, Mahmud Celaleddin’e ait oldu¤unu söyler. Yaz›n›n karakteri de Mahmud Celaleddin’in harflerine çok benzemektedir. Resimde türbe envanter defterinin 80. numaras›na
kay›tl› olan eserlerden birisi görülmektedir.
Resim 28: Türbede topluca hat levhalar›n›n demirbaﬂ’›n 33. numaras›na kaydedilmiﬂ oldu¤unu görmekteyiz. Resimde kal›p içine beyaz mürekkeple doldurarak yaz›lm›ﬂ bir hat eserini görmekteyiz.
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Ahﬂap cinsi eserler:
a) Rahleler:
Resim 29: Türbedeki envanter defterinin 98,99,100no ya kay›tl› rahlelerden bir
örnek görülmektedir.
Kumaﬂ Cinsi Eserler: Türbede çok miktarda kumaﬂ cinsi eserler mevcuttur. Bu
eserler genellikle sanduka Kabe örtüsü Ravza-› Mutahhara örtüsü, elbise, sar›k
gibi malzemelerdir.
Resim 30: Türbede muhafaza edilen Kâbe örtülerinden bir örnek 156,157 numaraya kay›tl› eserlerden birisidir. Asl›nda Kabe örtüleri muhtemelen her sanduka
üzerinde teberrüken bulunan eserlerdir. Kâbe örtüleri her sene yenilendi¤inden
genellikle siyah zemin üzerine bordo zemine ve yeﬂil zemine Ravza-› Mutahhara örtüleri ise çok de¤iﬂik desen ve renkte üretilmiﬂlerdir. Muhtemelen Resimde
yeﬂil atlas üzerine bir örtü görülmektedir.
Resim31: Kanuni Sultan Süleyman Devri klasik formlar›nda üretilmiﬂ Kâbe örtülerinden bir örnek: Resimde eserin arka yüzü görünmektedir. Bilindi¤i gibi
Kâbe örtüleri her y›l yenilenir ve bir sene evvelki y›pranan Kabe örtüleri ‹stanbul’a getirilir ve cami ve türbelerde sandukalar›n üzerlerine örtülürdü.
Resim32: 156 numaral› envantere kay›tl› siyah renkli kendinden jakarl› bir baﬂka Kâbe örtüsüne örnek
Resim33: Türbedeki 105 numaral› sanduka içinde yer alan kutsal eﬂyalar› sayg›yla tutmak için kullan›lan “destimal” ad› verilen mendillerden bir örnek: Bu az rastlanan bir örnektir. Bu eser de eskiden sanduka üzerinde muhafaza edilmekte idi.
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Resim34: Türbede muhafaza edilen kay›tl› seccadelerden bir örnek envanter
defterine 158 numaras›na kay›t edilmiﬂtir. El iﬂidir.
Resim35: Kumaﬂ cinsi eserlerin üzerinde yer alan klasik tarzda karanfil desenli
ve bir ﬂemseli bir desen.
Resim36: 107 numaral› envanter kay›tl› büyük bir sand›k içinde Hz Pir’e ait eserler
muhafaza edilmektedir. Bunlar›n içinde bulundu¤u ahﬂap sand›ktan bir görünüm.
Resim 37: Hz Pir’e ait takkelerin görünümü.
Resim 38: Topkap› Saray› Kutsal Emanetler bölümüne emanetler dairesine
I.Dünya Savaﬂ› s›ras›nda korunmas› amac›yla verilen Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretlerinin pabucunun Say›n Hilmi Ayd›n’›n “Mukaddes Emanetler” kitab›nda yer alan foto¤raf›.
Resim 39: Hz Pir’in terlikleri.
Resim 40: 105-106-107 numaral› sand›klar içinde Hz Pir’in o¤ul ve k›zlar›n›n ve
baz› ﬁeyh Efendilerin kulland›klar› ayakkab› tülbent ve benzeri eﬂyalar da türbede muhafaza edilen eﬂyalar›na örnek. Hazretleri Pir’in mescitleri.
Resim 41: 107 numaral› sand›ktaki eserlerden kutsal eﬂyalardan bir örnek. Takke üzerine say›larla âyetlerin ebcet karﬂ›l›klar› yaz›lm›ﬂt›r.
Resim 42: 107 numaral› sand›kta bulunan Tac-› ﬁeriflerden bir örnek
Resim 43: Yine orijinal bir Celvetî Tarikat›’na ait Tac-› ﬁerif
Resim 44: Hz Pir’in halifesi Cennet Efendi’nin Türbesi; “Azîz Mahmud Hüdâyî”
camisinin giriﬂ kap›s›n›n karﬂ›s›nda olup, bu türbe yand›¤›ndan buradaki eserlerde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin Türbesi’nde muhafaza edilmektedir.
Resimde Cennet Efendi’nin Tac-› ﬁerifi görülmektedir.
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Resim 45: Bir Tac-› ﬁerif’in 13 diliminin üstten görünümünü görmekteyiz.
Resim 46: Bir baﬂka Tac-› ﬁerif. Bu eserler hiç restore edilmemiﬂ, orijinal vaziyette durmaktad›r. Hepsinin de onar›lamaya bak›ma ihtiyaçlar› vard›r.
Resim 47: Azîz Mahmud Hüdâyî Camisinin alt kat›nda y›llarca aç›kta, rüzgarda,
s›cakta, so¤ukta kalan Cennet Efendi Türbesi’nin Tac-› ﬁerifleri 1980’li y›llarda
Türbe eser deposuna taraf›mdan getirilip muhafaza alt›na al›nm›ﬂt›r. Bunlardan
örnekler.
Resim 48-49: Sand›klar›n genel görünüﬂleri. 106 numaral› sand›ktaki eserlerin
bohçalarla muhafaza ediliﬂini gösteren resim.
Resim50: Asitane ﬁeyhine ait 146 numaral› envantere kay›tl› yeﬂil renkli biniﬂ.
Resim 51: Hz Pir’e ait 107 numaral› sand›kta muhafaza edilen h›rkan›n bugünkü durumunu gösteren resim.
Resim52: Ayn› h›rkan›n baﬂka bir görünümü.
Resim53: Hz Pir’e ait t›ls›ml› bir gömlek ve namaz takkeleri.
Resim 54: Hz Pir’e ait baﬂka bir h›rka olup, 106 numaral› sand›ktad›r.
Resim 55: Ayn› h›rkan›n baﬂka bir görünümü.
Resim 56: Hz Pir’in baﬂka bir elbisesi.
Resim 57: Hz Pir’e ait kemer ve takkeler 107 numaral› sand›kta bulunmaktad›r.
Resim 58: Hz Pir’in asalar›. Envanter numaras› 110.
Resim 59: Türbe ve Azîz Mahmud Hüdai Asitanesi’nin isminin yaz›l› oldu¤u 3
adet mühür örne¤i 163. numaraya kay›tl› bu eserler türbeye en son olarak Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin torunlar› taraf›ndan hediye edilen eserlerdir.
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Resim 60: Abanoz a¤ac›ndan zikir tespihleri. Envanter numaras› 102.
Resim 61: Hz Pir’in asas›. Evvelden sanduka üzerine muhafaza edilen zikir tespihleri ve türbedar›n kulland›¤› 16 numaral› demirbaﬂa kay›tl› yaz› tak›m›n›n
görünüﬂü.
Resim 62: Hz Pir’in 105 numaral› sand›kta muhafaza edilen ve Bulgurlu’daki
dergah›na giderken kulland›¤› e¤erin görünümü.
Resim 63: Türbede muhafaza edilen, hac›lar›n teberrüken hactan getirdikleri
kutsal topraklar›n muhafaza edildi¤i eski ﬂiﬂeler.
Resim 64: Ayn› ﬂiﬂelerin baﬂka bir görünümü. Muhafaza edildikleri deri muhafazas›.
Resim 65: Türbenin kay›tl› Osmanl› Devri’nden kalma bir avize.
Resim 66: Türbenin ana kubbesi üzerinde as›l› avizesinin görünümü. Eser envanter numaras› 97’dir.
Resim 67: Türbe giriﬂinde duran demirbaﬂa kay›tl› eski saat.
Resim 68: Türbede 62 numaral› envantere kay›tl› iki ﬂamdan. Türbede toplam
17 adet ﬂamdan muhafaza edilmektedir.
Resim 69: Yine ﬂamdanlardan görünüm
Resim 70: Buhûrdan, gülâpdan ve asâ’dan görünüm.
Resim 71: Türbe demirbaﬂ›na kay›tl› 2 nolu su gü¤ümü
Resim 72: Bir baﬂka su gü¤ümünün türbe içinde orijinal durdu¤u yerden bir görünüm.
Resim 73: Türbede yer alan demirbaﬂ›n 13 nosuna kay›tl› yaz› tak›m›.
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Resim 14

SONUÇ:
Bu çal›ﬂmadan Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi’nin ‹stanbul’da bulunan türbelerden Osmanl› devrinden beri koleksiyonu da¤›lmadan yerinde muhafaza edilen
ve Osmanl› Devri’ndeki türbe ve dolay›s›yla tekkelerdeki gündelik yaﬂam ve etno¤rafik ve otantik malzemelerin neler oldu¤u hakk›nda orjinal bilgiler verebilecek bir kültür hazinesi oldu¤unu rahatl›kla tespit edebiliyoruz. Türbenin günümüze kadar ulaﬂan eﬂyalar› ile rahat rahat büyük bir müze aç›labilir. Dile¤imiz yetkililerin bu malzemeyi ça¤daﬂ bir müze ortam›nda gelecek kuﬂaklara taﬂ›mas› olacakt›r.
Not:
*Bu tebli¤i haz›rlamamda eme¤i geçen dairemiz bilgisayarc›s› Serhat TEKSARI’ya, foto¤raflar› çeken müdürlü¤ümüz uzman› Ali Z‹YREK’e, envanter çal›ﬂmalar›ndan istifade etti¤im Sanat Tarihçisi Server DAYIO⁄LU’na, Üsküdar Belediyesi’nden de¤erli müdürümüz Seyfettin ÜNLÜ’ye ve
slaytlar›ndan yararland›¤›m ‹SAV’›n de¤erli yetkililerine çok teﬂekkür ederim. Erman GÜVEN

D‹PNOTLAR
1 Eserde: “Âyinedir bu âlem her ﬂey Hakk ile kâim / Mir’ât-i Muhammed’den Allah görünür daim” yaz›l›d›r. 19.y.y’ a tarihlenen Mahmud Celaleddin hatt› (Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi, 2733)
Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü’nde aç›lan “Sultanlar›n Aynalar›” adl› sergide yay›nlanm›ﬂt›r.
bk. Sergi katalo¤u, s. 51.
2 Hilmi Ayd›n, H›rka-› Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler, s. 233.
3 II. Üsküdar Sempozyum Bildirileri, c. 1, s. 173.
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Resim 73

‹dari Aç›dan 1925 - 1990 Aras›nda
Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi
S E Y F E T T ‹ N
Araﬂt›rmac› - Yazar

Ü N L Ü

Üsküdar’daki ziyaret yerleri içinde en fazla ilgi ve teveccüh ﬂüphesiz Azîz Mahmud Hüdâyî türbesidir. Bu türbe Hüdâyî Mahmud Soka¤› ile Azîz Efendi Mektebi soka¤›n›n çevreledi¤i geniﬂ bir alana yay›lan Hüdâyî Efendi Celvetî Dergah›’n›n kaplad›¤› alan içindedir. Türbenin günümüzde Türbeler Müdürlü¤ü envanter numaras› 057dir. Adresi de Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokak 433
ada ve 24. parseldir. 1850 y›l›nda yaﬂanan meﬂhur Üsküdar yang›n›nda türbe
haricindeki tüm külliye yanm›ﬂ ve harap olmuﬂ, 1855 ‘te Sultan Abdülmecid
külliyeyi yeniden inﬂa ettirmiﬂtir. Ancak bu yap›m aﬂamas›nda Türbe klasik dönem özelliklerini muhafaza etmiﬂtir. Türbe’de medfun olanlar:
1. Celvetî Tarikat› ﬂeyhi Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri (1543-1628)
2. O¤lu Evliya Mehmet Muhtar Efendi (vef. 1004)
3. O¤lu Mustafa Ebrar Efendi (vef. 1004)
4. O¤lu Ali Murtaza Efendi (vef. 1010)
5. O¤lu Abdulvahid Efendi (vef. 1020)
6. O¤lu Ahmed S›dd›k Efendi (vef. 1034)
7. K›z› Fatma Zehra Han›m (vef. 1034)
8. K›z› Ayﬂe Han›m (vef. 1009)
9. K›z› Zeyneb Han›m (vef. 1052)
10. Torunu Fatma Zehra Han›m (1052)
Bu k›sa giriﬂten sonra tebli¤imizde üzerinde duraca¤›m›z husus sadece Türbe’ye
dönük olarak Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan günümüze uzanan zaman diliminde
yaﬂanan idari-bürokratik iﬂ ve iﬂlemlerin safhalar› olacakt›r. Bilindi¤i gibi
30.11.1925 tarihli ve 677 say›l› Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve tür479
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Azîz Mahmud Hüdâyi Türbesinin giriﬂ kap›s›

bedarl›klar ile bir tak›m ünvanlar›n men ve ilgas›na dair kanun ç›kmas›yla Osmanl›dan Cumhuriyete geçiﬂte varl›k ve özelliklerini çeﬂitli biçimlerde muhafazaya devam eden dergahlar ve bunlar›n birço¤unun ayr›lmaz parçalar› konumundaki türbeler kapat›lm›ﬂ ve bu türbelerin bak›m›n› üstlenen türbedarlar›n
ünvanlar› da fiilen geçersiz hale gelmiﬂtir. Bu durumdan Azîz Mahmud Hüdâyî
Türbesi de etkilenmiﬂtir. Do¤al olarak 1925’ten itibaren ziyaretlere kapat›lm›ﬂt›r. Kapan›ﬂtan sonra türbedeki baz› k›ymetli eﬂyalar Topkap› Saray›na nakledilmiﬂlerdir. Türbenin bitiﬂi¤inde bulunan Cami ve müﬂtemilat› Vak›flara ait olmakla beraber Vak›flar idaresi Türbenin durumu konusunda o y›llarda her hangi bir bak›m ya da elden geçirme gibi bir husus içinde bulunmam›ﬂt›r. Çünkü
böyle bir ihtiyac›n o y›llarda düﬂünülemeyece¤i aﬂikard›r. Ancak türbe kapal› da
olsa halk›n Türbeye karﬂ› hürmet hissi ve çevresinden de olsa ziyaretleri yerel
ölçekte her zaman ve her ﬂart alt›nda devam etmiﬂtir. Yani görünüﬂte kapal› olan
türbe gönüllerde daima aç›k kalm›ﬂt›r ve hiç kapanmam›ﬂt›r.
1925’ten sonra türbe kapan›nca herhangi bir kapatma tutana¤› düzenlenmemiﬂ
oldu¤undan kapatman›n inzibatî ölçekte gerçekleﬂti¤ini söyleyebiliriz. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar da konu hakk›nda en erken yaz›ﬂma Üsküdar Emniyet Müdürlü¤üne ‹stanbul Edebiyat Fakültesi’nden gönderilen 14.9.1940 tarihli araﬂt›rma
müracaat›d›r. Bu müracaatta türbede ve çevresinde bir ilmi araﬂt›rma için emniyetten giriﬂ izni istenmektedir.
Topkap› Saray›’n›n Müze’ye dönüﬂtürülmesinden sonra kurulan Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü dönemin Maarif Vekilli¤ine ba¤l› olarak hizmet vermekte
iken Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi ile özel olarak ilgilenilmiﬂ ve 28.6.1943 tarihinde türbeye bir türbedar tayin edilmiﬂtir. Yaz›da türbedar denilse de resmi
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Azîz Mahmud Hüdâyi
Türbesinin iç k›sm›

olarak bir bekçilik söz konusudur. ‹lginç olan tayin edilen türbedara daha önce
Topkap›’ya götürülen malzemelerin de teslim edilmesidir.
1950’ye kadar türbe Emniyet, Vak›flar ve Topkap› Saray› aras›nda kalm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma söz konusu oldu¤unda emniyet, malzemeler söz konusu oldu¤unda
Topkap› Saray›, tamir bak›m konular› gündeme geldi¤inde vak›flar adres olarak
gösterilmiﬂtir.Bunun örne¤i 3 nolu yaz›ﬂmada görünmektedir. Burada Kad›köy
Vak›flar Müdürlü¤ü Topkap› Saray› Müzesine yazd›¤› 28.2.1950 tarih ve 401-9
say›l› yaz›da Hüdâyî türbesinin müzeye ait oldu¤u belirtilmektedir.
12.2.1954 y›l›na gelindi¤inde Türbe’nin resmi aç›l›ﬂ›na kadar olan sürecin baﬂ
mimarlar›ndan Mustafa Düzgünman’›n anahtar› teslim almas›n› görmekteyiz.
11.2.1954’te türbe bekçisi Selahaddin Ozan istifa etmiﬂ ve yerine devir teslim
12. 2. 1954 y›l›nda Mustafa Düzgünman’a yap›lm›ﬂt›r. Mustafa Düzgünman bu
görevi fahri olarak üstlenmiﬂtir. Çünkü kendisi Üsküdar’da meﬂhur bir aktard›r.
Bu tarihten itibaren Mustafa Düzgünman fikren ve ruhen gönülden ba¤land›¤›
Hüdâyî Hazretlerine duydu¤u hürmetle türbenin her türlü küçük bak›m ve onar›m›n› yapm›ﬂt›r. Ancak türbe görünüﬂte kapal› ve fakat Mustafa Düzgünman taraf›ndan, ziyaret etmek isteyenlere aç›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
5.3.1962 tarihli bir yaz›ﬂma da türbede yaﬂanan kubbe kurﬂunlar›n›n çal›nmas›
olay›nda Mustafa Düzgünman’dan fahri türbedar olarak bahsedilmekte ve
O’nun ald›¤› önlemler sayesinde türbenin ya¤an ya¤murlardan etkilenmesinin
önüne geçildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. 1960’lardan 70’lere gelindi¤inde buna benzer
durumlar s›kl›kla yaﬂanm›ﬂt›r.1972 y›l›na geldi¤imizde Türbe’nin idari aç›dan
Türk ‹slam Eserleri Müzesi türbeler ﬂefli¤ine ba¤l› olarak de¤erlendirilerek Mustafa Düzgünman’dan Üsküdar’daki di¤er türbelere de bakmas› istenmiﬂ ve mer481
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hum Düzgünman’›n bunu kabul etmemesi üzerine Ad›güzel Alper adl› görevliye (Karacaahmet Türbesi bekçisi) devir teslim sözkonusu olmuﬂtur. Devir teslim
7 eylül 1972 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Ancak 2 gün sonra görülen lüzüm üzerine tekrar Mustafa Düzgünman türbeyi devralm›ﬂt›r. 4.9.1979 y›l›nda art›k kültür bakanl›¤› ‹stanbul Türbeler Müdürlü¤üne ba¤l› olan Hüdâyî türbesinin bak›c›s›
Mustafa Düzgünman’dan memur gibi çal›ﬂmas› istenmiﬂtir. 1.9.1979 tarihinden
itibaren Düzgünman istifa etmiﬂtir. ‹stifa’ya yol açan sebep 4.8.1979 tarihli dilekçedir. Bu dilekçede türbenin 5 y›ld›r devaml› kilit alt›nda tutuldu¤u belirtilmekte ve bunun belli günlerde aç›lmas› istenmektedir. Oysa resmi olarak zaten
kapal›l›k devam etmektedir. Ancak art›k vatandaﬂlar›n aç›k kals›n talepleri artmaktad›r. 7.2.1980’de bir grup vatandaﬂ kültür bakanl›¤›na müracaat etmiﬂ ve
türbenin aç›lmas›n› istemiﬂlerdir.8.5.1980 de verilen cevapta ise bunun ancak
bakanlar kurulu karar›yla mümkün olabilece¤i belirtilmiﬂtir. Ve bir 8 y›l daha
geçmiﬂtir. 24.1.1988 de bir dilekçe daha verilmiﬂ Eyüp Sultan türbesi gibi buran›n da aç›lmas› istenmiﬂtir. Bu dilekçe de türbe görevlisinin idareden emir gelmeden türbeyi açamad›¤› belirtilmektedir. Ve bir 2 y›l daha geçmiﬂtir. 1990’a gelindi¤inde türbelerden Türk büyüklerine ait olanlar›n aç›lmas› hakk›nda
16.2.1990 tarih ve 20435 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren
612 say›l› kanun ile türbenin aç›lmas›n›n önündeki bütün idari engeller bir anda kalkm›ﬂt›r. Kültür Bakanl›¤›’n›n talimat› ile Hüdâyî türbesi’nin ziyarete aç›lmas› istenmiﬂ ve 15 Mart 1990 tarih ve 02292 say›l› onay ile türbe resmi olarak
ilk defa Cuma ve Cumartesi günleri ziyarete aç›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte 1925 ten 1990’a uzanan zaman diliminde türbenin idari aç›dan kapanmas›ndan aç›lmas›na uzanan bürokratik süreç halk›m›z›n gönlünde sürekli aç›k
olan türbenin resmî aç›dan da aç›lmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r.
Sözlerimi bu süreçte eme¤i büyük olan Türbedar Mustafa Düzgünman’›n bir
Hüdâyî methiyesiyle noktalamak istiyorum:
Açar kalbe bâb-› safâ
Olmaz orda gam u cefâ
Hem kâse-i Kevser-ﬂifâ
Tâc-› Sultan Hüdâyî
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Osmanl› Döneminde Azîz Mahmud
Hüdayi Vakf› ve Faaliyetleri
M E R A L ﬁ A H ‹ N
Afyon, Kocatepe Üniversitesi Rektörlü¤ü, Tarih Uzman›, Afyonkarahisar

Vak›flar Türk sosyal ve dini hayat›n›n vazgeçilmez hay›r müesseseleridir. Bu
ba¤lamda toplumda sosyal dayan›ﬂma ve birlik duygusunun, insanlar aras›ndaki yard›mlaﬂman›n güzel unsurlar›n› oluﬂturan müessese hüviyetindedirler.
Azîz Mahmud Hüdâyî1 Vakf›’n›n iﬂleyiﬂ ve çal›ﬂma biçimi ile dönemin insanlar›na ulaﬂmas›n›, tarihin bir kesiti olarak vermek, toplum dayan›ﬂmas›n›n güzel
örneklerinin ifade edilmesi anlam›na gelmekteydi. Toplum dayan›ﬂmas›n›n ve
toplumda meydana gelebilecek sosyal dengesizliklerin önüne nas›l geçilebildi¤inin örnekleri de böylece vak›flar eliyle cemiyet hayat›n›n sosyal, ekonomik ve
kültürel anlamda nas›l ayakta tutulabilece¤inin de görülmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu
konu ayr›ca Türk vak›f sisteminin bir bölümünün ayd›nlat›lmas›n› sa¤lad›¤› gibi ayn› zamanda genel vak›f medeniyetinin iﬂleyiﬂ hüviyetini de ortaya koymuﬂ
bulunmaktad›r.
Tasavvufi yaﬂam biçimi çok geniﬂ bir co¤rafi sahada oldukça önemli izler b›rakm›ﬂt›r. ‹slami yaﬂam biçimi üzerinde önemli ölçüde belirleyici role sahip olan
tasavvufi yaﬂam biçimi islami esaslara ba¤l› ve islam›n temel yaﬂam biçimini ve
islami kültür motifinin ana unsurlar›n› kendisine temel ilgi alan› olarak alm›ﬂt›r. ‹slam›n temel kaynaklar›n› ve ‹slam peygamberinin islami motif anlay›ﬂ› çizgisini esas muhteva olarak da uygulam›ﬂt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, XVI. yüzy›l Türk tasavvuf, dini ve kültür Tarihi’nin mühim ﬂahsiyetlerindendir2. Kendisinin kurdu¤u vak›f arac›l›¤› ile bu
ba¤lamda gerek Üsküdar’›n oldu¤u gibi, gerekse de ‹stanbul’un sosyo-kültür tarihinin yans›malar›n› bulmak mümkündür.
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Azîz Mahmud Hüdâyi Câmii avlusu

Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›, temelde çal›ﬂma biçimi ve yöntemi olarak di¤er
Türk-‹slam vak›flar›n›n esaslar›n› kendisine düstûr edinmiﬂtir. Üsküdar mahalli çerçevesinde ortaya ç›kan geliﬂmeler ve sosyal nitelikteki unsurlar›n ortaya
konulup belirlenmesinde önemli görevler ifa etti¤i görülmektedir. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’ndaki belgelerin zamanla tasnifinin tamamlanmas› bitip
araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar› ilerledi¤inde vakf›n sosyo-kültürel niteli¤i kendisini daha belirgin ﬂekliyle ortaya koyacakt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› ile ilgili çal›ﬂmalarda bu ba¤lamda sevindirici bir geliﬂme olarak belge art›ﬂ› sürekli
ilerlemekte ve araﬂt›r›c›lar›n çal›ﬂmalar›na aç›lmaktad›r3.
Vak›f kurumlar›n›n kendilerinden beklenen görevlerin üstesinden gelebilmesi
için bir ba¤lamda sürekli halde bulunan akar ve gelirlerinin olmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda vak›f içerik itibariyle gerek, toplumun hizmetine sunulmuﬂ
olan kamu kuruluﬂlar› ve hay›r müesseseleri olsun ve gerekse bunlar›n uzun süreli ki esas amaç budur, iﬂletilebilmesi için gerekli bulunan düzenli gelir kaynaklar›n› sa¤layan ve bu anlamda vakfedilen her ﬂey anlam›na4 kullan›lagelmiﬂtir. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n iﬂleyiﬂ ve hayatiyetini devam ettirebilmesi
için baz› topraklar›n ve arazilerin vak›f mal› olarak vakfedildi¤i görülmektedir5.
XVI. yüzy›l yap›lanmas› içerisinde Üsküdar’›n çok h›zl› denilebilecek bir geliﬂme potansiyeli yakalad›¤› söylenebilir. Nitekim XVI. yüzy›lda Üsküdar’da
300.000 ila 700.000 aras›nda bir nüfusun iskan edildi¤i ifade edilmektedir6.
Osmanl› devletinin ekonomik yap›lanmas›n›n belki de en önemli temel unsurlar›ndan birisi topraklardan al›nan gelirler ve toprak üretimi sonucunda elde
edilen ürünlerdir. Sanayi toplumunun yaﬂanmad›¤› o devirlerde topraklar›n düzenli olarak iﬂlenmesi ve bunlardan gelir elde edilmesi ﬂüphesiz son derece
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önemliydi. H. 927-(M. 1519) ile H.1005-(M.1596) y›llar› aras›nda ‹stanbul’da kurulmuﬂ vak›flar›n say›s› iki bin sekiz yüz altm›ﬂ sekiz’dir. Bu rakam bile Türk
sosyal dayan›ﬂmas›nda vak›f müessesesinin ne derece ehemmiyetli rol oynad›¤›n›n temel göstergesidir. Bu ba¤lamda kurulan vak›flar›n temel gelirleri aras›nda topraktan elde edilen gelirler ilk s›ralarda yer almaktayd›. Nitekim Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› da gelirlerinin önemli bir k›sm›n› toprak ve topraktan elde
edilen gelirlerden elde etmekteydi. Bunlar aras›nda Kocaeli Sanca¤›’n›n Gebze
Nahiyesinin Bulgurlu karyesi olarak yer alan köyü toprak gelirlerinin bollu¤u ve
bu köyde topra¤› ziraat edecek ﬂah›slar›n azl›¤› gibi nedenlerle Azîz Mahmud
Hüdâyî vakf›na temlîk edilmiﬂ bulunmaktayd›. Zirai faaliyetlerin fazla ancak
köy nüfusunun fazla olmamas›ndan dolay› d›ﬂar›dan gelen ﬂah›slar taraf›ndan
köyün arazisi ekilip-biçilmekteydi.7
Dönemin Üsküdar’›n›n vak›f faaliyetlerine bakt›¤›m›zda8 sosyal hayat›n ﬂekillenmesinde vak›f müesseselerinin önemli bir etkinli¤inin oldu¤u kendili¤inden
ortaya ç›kar. Bu ba¤lamda Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› kendisinden beklenilenin çok daha fazlas›n› vermiﬂ bulunmaktad›r. Sadece Üsküdar insan›n›n de¤il
insanl›¤›n s›¤›nd›¤› do¤al bir liman olma özelli¤ini uzun çerçevede devam ettirmiﬂtir. ‹nsanl›k tarihinde “Fakr u zaruret içinde bo¤ulan gönüller, dumanla dolu bir eve benzer. Sen onlar›n derdini dinlemek suretiyle o dumanl› eve bir pencere aç ki, onun duman› çekilsin ve senin de kalbin rakikleﬂip ruhun incelsin!...” demek suretiyle insanlara yard›mlaﬂmay› ö¤ütleyen Hz. Mevlana düﬂüncesinde oldu¤u gibi Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› yard›ma muhtaç olanlar›n her
türlü ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n› tereddütsüz yerine getirmiﬂtir.
Azîz Mahmud Hüdâyî kap›s›na gelen kimseyi geri çevirmezdi. Çünkü onun düﬂüncesine göre o kap› hakk›n kap›s›d›r.. Vak›f kurumu, yaratandan ötürü yarat›lanlara merhamet, ﬂefkat ve sevginin, müesseseleﬂmiﬂ ﬂeklidir. Azîz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri’nin kuruculu¤unu yapt›¤› ve vakf›n›nda bulundu¤u dergah
bugünkü ‹stanbul Üsküdar’›nda Ahmed Çelebi Mahallesi’nde, Azîz Mahmud
Hüdâyî Soka¤› ile Azîz Efendi Mektebi Soka¤›’n›n kapsad›¤› alan içerisindedir.
Klasik Türk-‹slam mimari tiplemesinin temel özelliklerini yans›tan külliye s›n›rlar› içerisinde câmi, ﬂad›rvan, tevhîdhâne, harem-selâml›k, kütüphâne, hünkâr kasr›, halvethâne, meﬂrûta evi, derviﬂ hücreleri, iki mutfak, su deposu, çocuk mektebi, çeﬂmeler, kuyu ve türbeden oluﬂmaktad›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, vakf›n›n bulundu¤u bu araziyi M. 1589 y›l›nda Mustafa ve Ahmed Efendi ad›ndaki kardeﬂlere ait ev yeri iken bunlardan sat›n alm›ﬂt›r. ‹nﬂaata hemen baﬂlanarak 1594 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri külliye inﬂaat›na yak›n olmak maksad›yla Üsküdar’da
Rumi Mehmed Paﬂa Camii civar›nda ikamet etmiﬂ ve külliye inﬂaat›yla bizzat
kendisi meﬂgul olmuﬂtur9.
‹stanbul yerleﬂiminin önemli bir k›sm›n›n ahﬂap nitelikte binalardan oluﬂmas›
neticesinde ‹stanbul yang›nlar› çok s›kl›kla ortaya ç›kmaktayd›. M. 1850 y›l›nda
ç›kan Üsküdar Yang›n›’nda türbe hâricindeki bütün külliye yanm›ﬂt›r. Dönemin
Osmanl› padiﬂah› Sultân Abdülmecîd, 1855 y›l›nda Azîz Mahmud Hüdâyî türbesi de dahil olmak üzere bütün külliyeyi yeniden inﬂâ ettirmiﬂtir. S›byan Mek485
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tebi, Kütüphane gibi baz› eklentiler daha sonraki y›llarda inﬂa ve ilave edilmiﬂtir. Sosyo-kültürel nitelikteki binalar›n yap›lmas›nda ve buralardaki dini faaliyetlerin yerine getirilmesinde hiç kuﬂku yok ki Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin önemli bir rolü bulunmaktayd›. Halk›n kültürel, sosyal ve dini olarak ayd›nlat›lmas› konusunda önemli faaliyetlerine örnek olarak, 1609 y›l›nda Sultân
Ahmed Câmii’nin yap›m›n› ilk olarak kendisi baﬂlatm›ﬂ, ilk harc› caminin temeline koydu¤u gibi caminin aç›l›ﬂ› da yine kendisine nasip olmuﬂ ve bu camide her ay›n ilk pazartesi günü halka vaaz ve nasihatlarda bulunmuﬂtur. Bu tür
faaliyetlerin düzenlenmesi halk›n irﬂad edilmesi ba¤lam›nda son derece önem
arzetmekteydi.
Azîz Mahmud Hüdâyî, vak›f müessesesi içerisinde kendisinden sonra pek çok
kimse yetiﬂtirip, toplumsal ve kültürel kalk›nman›n dinamiklerini oluﬂturmuﬂtur. Yetiﬂtirdi¤i halîfeleri; Baﬂhalîfe Muk’ad Ahmed Efendi, Eyyub Efendi, Dizdarzâde Ahmed Efendi, Filibe’li ‹smâil Efendi, Aksarayl› Abdurrahîm Efendi,
Zâkirbaﬂ› ﬁa’ban Efendi, Veliyyuddin Efendi, Kemâleddin Efendi, Ehl-i Cennet
Mehmed Fenâyî Efendi, Saçl› ‹brâhim Efendi, Arap Yahyâ Efendi, Üftâdezâde
Kutub ‹brâhim Efendi ve Tophâne’li Veli Efendi’dir. Kuvvetli bir ﬂâir olan Azîz
Mahmud Efendi’ye ﬂeyhi Üftâde Efendi taraf›ndan “Hüdâyî” mahlas› verilmiﬂtir.
Toplum yaﬂam›n›n temel unsurunun insan olmas› hasebiyle insana yap›lacak
yat›r›mlar›n en iyi ve hay›r getiren unsurlar oldu¤unun bilinciyle insana yap›lan yat›r›mlar önem kazanm›ﬂt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî, dönemin sultan› III.
Murat’a yazd›¤› mektubunda, Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹stanbul halk›n›n su
ihtiyac›n› karﬂ›lamak için Istranca da¤lar›ndan, ‹stanbul’a kadar su köprüleri inﬂa ettirip su getirtmesini örnek göstererek, dönemin sultan›n›n da ‹stanbul halk›n›n odun ihtiyac›n› karﬂ›lamas› için Bolu ormanlar›ndan odun getirtmesini ve
bunu halka da¤›tarak o k›ﬂ› rahat geçirmelerinin sa¤lanmas›n› istemektedir.
Azîz Mahmud Hüdâyî ve kurmuﬂ bulundu¤u vak›f halktan sultanlara kadar uzanan geniﬂ bir tesir halkas› meydana getirdi. Devrin padiﬂahlar›yla yak›n ilgi kurmay› baﬂard›. Halk›n sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yap›lanmas›yla ilgili III.
Murat, I.Ahmed ve II. Osman gibi padiﬂahlara mektuplar yazd›. Ö¤ütler verdi.
Zaman zaman padiﬂahlar›n davetlisi olarak saraya gitti. Onlarla sohbetlerde bulundu. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dergâh› her zümreden insanlarla dolup taﬂt›10.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dilden dile nakledilen menk›be ve kerametleri halk›n
gönlünde taht kurmas›n› sa¤lam›ﬂ, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiﬂtir. Daha sa¤l›¤›nda hayat›n› tehlikede gören pek çok devlet adam›n›n onun
tekkesine s›¤›narak hayat›n› kurtard›¤› bilinmektedir. Vefat›ndan sonra ise b›rakt›¤› çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halk›n s›¤›nak
ve bar›na¤› olmuﬂtur.

SONUÇ
Vak›f müessesesi Türk-‹slam devletlerinde önemli iﬂlevler yapm›ﬂ bulunan hay›r kurumlar›n› oluﬂturmaktad›r. Sadece Osmanl› Devleti’nde de¤il, onun önce486
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si ve sonras›nda sosyo-ekonomik yap›m›z› düzene koymuﬂ, toplumda ihtiyac›
olan insanlar›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda pek çok önemli iﬂlevler yapm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda toplumda sosyal dayan›ﬂma ve birlik duygusunun, insanlar
aras›ndaki yard›mlaﬂman›n güzel unsurlar›n› oluﬂturan müessese hüviyetindedirler. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n iﬂleyiﬂ ve çal›ﬂma biçimini, ve dönemin
insanlar›na ulaﬂmas›n›, tarihin bir kesiti olarak vermek, toplum dayan›ﬂmas›n›n
güzel örneklerinin ifade edilmesi anlam›na gelmekteydi. Toplum dayan›ﬂmas›n›n ve toplumda meydana gelebilecek sosyal dengesizliklerin önüne nas›l geçilebildi¤inin örnekleri de böylece vak›flar eliyle cemiyet hayat›n›n sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda nas›l ayakta tutulabilece¤inin de görülmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu konu ayr›ca Türk vak›f sisteminin bir bölümünün ayd›nlat›lmas›n› sa¤lad›¤› gibi ayn› zamanda genel vak›f medeniyetinin iﬂleyiﬂ hüviyetini de ortaya
koymuﬂ bulunmaktad›r. Kendisinin kurdu¤u vak›f arac›l›¤› ile bu ba¤lamda gerek Üsküdar’›n oldu¤u gibi, gerekse de ‹stanbul’un sosyo-kültür tarihinin yans›malar›n› bulmak mümkündür.
Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›, temelde çal›ﬂma biçimi ve yöntemi olarak di¤er
Türk-‹slam vak›flar›n›n esaslar›n› kendisine düstûr edinmiﬂtir. Üsküdar mahalli çerçevesinde ortaya ç›kan geliﬂmeler ve sosyal nitelikteki unsurlar›n ortaya
konulup belirlenmesinde önemli görevler ifa etti¤i görülmektedir.

-EK3-110-422
ﬁeyh Seyyid Mahmud Efendi Vakf›na ait Gebze’ye ba¤l› Bulgurlu köyü reayas›n›n civar köylerde ziraat ederek elde ettikleri mahsullerini bu köylerde harman
ettikten sonra vakfa ait köye nakletmelerine dair hüküm.
ﬁerife nam hâtun gelüb bunun meﬂrutiyyet üzre berât-› ﬂerifümle mütevellisi oldu¤u Kocaili Sanca¤›’nda Gekbuze nahiyesinde merhum Üsküdari ﬁeyh Seyyid
Mahmud Efendi evkâf› karyelerinden karye-i bulgurlu ma_a b_az› araziy-i mezrâa-i Emin Solak eﬂ-ﬂehriyye Gâziler Depesi ki be cihet tesviye ilhâk ﬂode diyü
defter-i hakanide mukayyed karye ahalisinden Süleyman ve Mehmed Ali ve somuncu o¤lu Mehmed beﬂe ve kar›ndaﬂ› Hasan ve Yalaka Hüseyin ve dahi baz›lar› civârlar›nda vâki_ ahar kura topraklar›nda ziraat-› hiraset itmeleriyle aharun
karyesi topra¤›nda ziraatleriyle has›l eyledikleri terekelerini ziraat itdükleri karye topra¤›nda harman itmedin getürüp vak-f› mezburun karyesi topra¤›nda ziraatleriyle has›l eyledikleri terekelerine halt idüp vakf-› ﬂerife gadr eyledüklerin
bildürüp mezkurlar aharun karyesi topra¤›nda ziraatleriyle has›l eyledikleri terekelerini ziraat eyledükleri karye topra¤›nda harman idüp harman itmedün getürüp vakf-› mezburun karyesi topra¤›nda harman itdürülmeyüp men-u def
ol›nmak bab›nda hükm-ü hümayunum reca ve defterhane-i amiremde mahfuz
defter-i evkafa müracaat olundukda Gekbuze nahiyesinde ﬁeyh Seyyid Mahmud vakf› yaz›ld›¤› mahalde karye-i Bulgurlu ma’a baz› arazi-i mezra-i Emin solak eﬂ-ﬂehriyye Gaziler depesi ki be cihet tesviye-i hudud ilhak ﬂode elli alt› ne487
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fer reaya ve sekiz çiftlikha ve dokuz zeminha ve has›l› taht›nda resm-i çift ve
resm-i ekilü ve h›nta yekün ma’a gayriha beﬂbin yediyüz yi¤irmi akçe yazu ile
defter oldukda muharrir kalemiyle tahrir ve merhum Seyyid ﬁeyh Mahmud
Efendi evkaf›ndan oldu¤u mastur-› mukayyed bulunup ve divan-› hümayunum
kaleminden kanun› görüldükde bir karye ahalisi aharun topra¤›nda ziraatleriyle has›l eyledükleri terekelerin yine ziraat eyledikleri karyenün topra¤›nda harman itmedün ahar karye topra¤›na nakl ile harman itmeleri kanuna mugayir oldu¤u derkenar olunma¤la defter-i hakani mucebince kanun üzre amel olunmak
içün yaz›lm›ﬂt›r. Fi evahir-i sene 1164(15-24 Haziran 1751).

B‹BL‹YOGRAFYA
A-Arﬂiv Kaynaklar›
Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi; Üsküdar ﬁer’iyye Sicilleri=Ü.ﬁ.S., No. 4027 (970971); Ü.ﬁ.S., No. 4028 (971-972); Ü.ﬁ.S., No.4029 (969-974); Ü.ﬁ.S., No. 4030
(973-974); Ü.ﬁ.S., No. 4045 (984-985); Ü.ﬁ.S., No.4056 (972-991); Ü.ﬁ.S., No. 4057
(990-991); Ü.ﬁ.S., No. 4058 (991-992); Ü.ﬁ.S., No. 4060 (984-994); Ü.ﬁ.S., No. 4071
(977-997); Ü.ﬁ.S., No. 4073 (994-998); Ü.ﬁ.S., No.4081 (984-1000); Ü.ﬁ.S., No.
4088 (1000-1001); Ü.ﬁ.S., No.4090 (987-1004); Ü.ﬁ.S., No. 4091 (1001-1004);
Ü.ﬁ.S., No. 4098 (1001-1008); Ü.ﬁ.S., No. 4107 (1010-1011); Ü.ﬁ.S., No. 4108
(1010-1012); Ü.ﬁ.S., No.4109 (1012); Ü.ﬁ.S., No. 4112 (989-1013); Ü.ﬁ.S., No.
4122 (1019-1020); Ü.ﬁ.S., No. 4130 (1024-1026); Ü.ﬁ.S., No. 4139 (1029-1030).

B-Di¤er Kaynaklar
Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat›-San’at›-Fikriyat›, Ça¤daﬂlar› ‹çindeki Yeri ve Ünlü Eserleri, (Haz. Ziver Tezeren), Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar› Türk Büyükleri Dizisi, Ankara 1987
ERTAN , Mehmet Emin, Azîz Mahmut Hüdâyî, ﬁule Yay›nlar›, ‹stanbul 2001
Hazreti Üftade -Azîz Mahmud Hüdâyî, (Haz. Mehmed Gülﬂen), Gayret Kitabevi,
‹stanbul 1953.
‹lim, Amel, Seyrü Süluk / Azîz Mahmud Hüdâyî, 1038/1628, (Tercüme: Hasan
Kâmil Y›lmaz), Erkam Yay›nlar›, ‹stanbul 1988.
KARA, Kerim, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Hulasatü’l-Ahbar Adl› Eserinin Tahkik, Tahric, Tercüme ve Tahlili, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel ‹slam Bilimleri Anabilim Dal› Bas›lmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, (Tez
Dan›ﬂman›: Doç. Dr. H. Kâmil Y›lmaz), ‹stanbul 1994.
ÖZDAMAR, Mustafa, Azîz Mahmud Hüdâyî, K›rkkandil Yay›nlar›, ‹stanbul
2001
ÖZKAN, Nevzat, Azîz Mahmud Hüdâyî Arapça ve Türkçe Tarikname, K›v›lc›m
Yay›nlar›, Kayseri 1998.
488

.

PAMUK, Abdullah, Kutbü’l-Arifin Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, Pamuk Yay›nlar›, ‹stanbul tarihsiz.
Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Divân›-(1038/1628), (Haz. Ziver Tezeren) ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1985.
ﬁENOCAK, Kemalettin, Kutb-ul-Arifin Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat›,
Menak›b› ve Eserleri, ‹stanbul 1970.
TEZEREN, Ziver, Azîz Mahmud Hüdâyî - Hayat›-San’at›-Fikriyat›, Ça¤daﬂlar›
‹çindeki Yeri ve Ünlü Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara
1987.
YILMAZ, H. Kâmil, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetîye Tarikat›, Erkam Yay›nlar›, ‹stanbul 1999.
D‹PNOTLAR
1

M. 1541 tarihinde ﬁerefli Koçhisar’da dünyaya gelen Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin çocukluk ça¤› bugünkü Eskiﬂehir’e ba¤l› Sivrihisar’da geçti. Sivrihisar’dan sonra gitti¤i medeniyet ve
kültür merkezi ‹stanbul’da Ayasofya medresesinde medrese e¤itimini tamamlad›. Küçük Ayasofya ikamet etti. Nas›rzade Ramazan Efendi’nin derslerine kat›ld›. Nureddin-zâde Muslihüddin
Efendi’nin sohbetlerinde yer ald›. Anadolu baﬂta olmak üzere M›s›r ve ﬁam gibi imparatorlu¤un
en önemli dini merkezlerinde kad›l›k görevlerinde bulunan Hüdâyî hazretleri M. 1628 tarihinde
‹stanbul’da vefat ederek ebediyet alemine göçtü. ‹stanbul Üsküdar’da ayn› zamanda vakf›n›n da
bulundu¤u külliyesi içerisinde defnedildi. ‹stanbul halk› baﬂta olmak üzere Anadolu halk›n›n
gönlünde taç kurdu. Eserleri,dini, kültürel ve edebi özellikleriyle büyük küçük herkese yol gösterdi. Sultan III. Murad ve I. Ahmed kendisine büyük ihsanlarda bulundular. Yedisi Türkçe, otuz kadar eser yazd›. Zengin vak›flar b›rakt›. Sultân III. Murad zaman›nda, Ferhad Paﬂa ile beraber ‹ran
Seferi’ne kat›larak Tebriz’e kadar gitti. Sevenleri için ﬂu duas› meﬂhurdur: “Sa¤l›¤›m›zda bizi, vefat›m›zdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçti¤inde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde bo¤ulmas›n, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlar›n› kurtarmad›kça bu dünyadan göçmesinler.”

2 Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin günümüze kadar ulaﬂm›ﬂ, ve her biri kendi alan›nda mühim bir boﬂlu¤u dolduran eserlerinin listesi ﬂunlard›r;

Arapça Eserleri: 1) Ahvalu-n nebiyyi-l muhtâr aleyhi salavâtull_hi-l melîki-l cabbâr, 2) Câmiu-l
fadâil ve k_miu-r rezâil, 3) El es’ile ve-l ecvibe fî ahvâli-l mevtâ, 4) Fethu-l bâb ve ref’u-l hicâb,
5) El fethu-l ilâhî, 6) Habbetu-l mahabbe, 7) Hâﬂiye kûhistani fi ﬂerh-i f›kh-› Keydânî, 8) Hayatül ervâh ve necâtü-l eﬂbâh, 9) Hulâsatü-l ahbâr fî ahvali-n nebiyyi-l muhtâr, 10) Keﬂfu-l k›nâ’ an
vechi-s semâ, 11) El mecâlisu-l va’ziyye, 12) Mecmuatü-l huteb, 13) Merâtibu-s sülûk, 14) Miftâhu-s salât ve mirkatü-n necât, 15) Nefâisü-l mecâlis, 16) ﬁemâilu-n nübüvveti-l Ahmediyyeti-l
Muhammediyye, 17) Et tarîkatü-l Muhammediyye vesîletün ilâ-s seâdeti-s sermediyye, 18) Tecellîyat, 19) Vâk›at.
Türkçe Eserleri : 1) Dîvan 2) Ecvibe-i Mutasavv›fâne 3) Mi’râciye 4) Nasây›h ve Mevâ›z 5) Necâtü-l garîk fi-l cem’i ve-t tefrik 6) Tarîkatnâme 7) Mektûbat.
3

Bu konuda bk. F. Cangüzel Zülfikar, Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesinin Kuruluﬂu ve ‹lk Yüzy›l›, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bas›lmam›ﬂ Doktora Tezi, Ankara 1999.

4

Bahaeddin Yediy›ld›z, “Vak›f” maddesi, ‹slam Ansiklopedisi, c. XII-2, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1986, s. 156.
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5

B O A Ü. ﬁ. S. No. 133(2 R. 1026)

6

Suraiya Faroqi, Osmanl›da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 54.

7

B O A Ü. ﬁ. S. No. 133 (3 Ra. 1130)

8

Dönem içerisinde vak›f faaliyetleri ile ilgili olarak Üsküdar faaliyetleriyle ilgili ﬂu ﬂer’iyye sicillerine baﬂvurulmuﬂtur; Üsküdar ﬁer’iyye Sicilleri=Ü.ﬁ.S., No. 4027 (970-971); Ü.ﬁ.S., No. 4028
(971-972); Ü.ﬁ.S., No.4029 (969-974); Ü.ﬁ.S., No. 4030 (973-974); Ü.ﬁ.S., No. 4045 (984-985);
Ü.ﬁ.S., No.4056 (972-991); Ü.ﬁ.S., No. 4057 (990-991); Ü.ﬁ.S., No. 4058 (991-992); Ü.ﬁ.S., No.
4060 (984-994); Ü.ﬁ.S., No. 4071 (977-997); Ü.ﬁ.S., No. 4073 (994-998); Ü.ﬁ.S., No.4081 (9841000); Ü.ﬁ.S., No. 4088 (1000-1001); Ü.ﬁ.S., No.4090 (987-1004); Ü.ﬁ.S., No. 4091 (1001-1004);
Ü.ﬁ.S., No. 4098 (1001-1008); Ü.ﬁ.S., No. 4107 (1010-1011); Ü.ﬁ.S., No. 4108 (1010-1012); Ü.ﬁ.S.,
No.4109 (1012); Ü.ﬁ.S., No. 4112 (989-1013); Ü.ﬁ.S., No. 4122 (1019-1020);Ü.ﬁ.S., No. 4130
(1024-1026); Ü.ﬁ.S., No. 4139 (1029-1030).
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490

.

Hüdâyî Vakf›n›n 17. Yüzy›l›ndaki
Hizmetlerine Ça¤daﬂ Sivil Toplum
Anlay›ﬂ› ‹le Bir Yaklaﬂ›m
D R . C A N G Ü Z E L G Ü N E R Z Ü L F ‹ K A R
Kuzey Carolina Üniversitesi Dini Etüdler Bölümü

1. Giriﬂ
Bu tebli¤ metninin konusunu Azîz Mahmud Hüdâyî dergâh›n›n vakf› ve hizmetleri ile ça¤daﬂ benzeri kurumlar›n hizmet anlay›ﬂlar›n›n karﬂ›l›kl› sorgulanmas›
oluﬂturmaktad›r.
Tebli¤ metnimi haz›rlarken 1999’da Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih bölümünde tamamlad›¤›m doktora tezimden1 yararland›m. Vak›flar›n toplum hayat›ndaki rolü, çok yönlü araﬂt›r›lmas› gereken bir konu olarak gündemimizdedir. ‹stanbul’da Osmanl› sultanlar›na yak›nl›¤› ile bilinen,
Celvetî tarikinin kurucusu, âlim ve ﬂeyh Azîz Mahmud Hüdâyî, eserleri, dilden
dile dolaﬂan ilâhileri, kurdu¤u vak›f ve hizmetleriyle dört yüz y›l› aﬂk›n bir zamand›r tan›nmaktad›r.
Geçti¤imiz y›llarda dünyada egemen olmak isteyen unsurlar aras›nda çok revaçta olan ve iddia edildi¤i ﬂekilde gerçekleﬂmesi için u¤raﬂ›lan medeniyetler çat›ﬂmas›2 tezinin karﬂ› tezi, yüz y›llar önce vak›f medeniyetini kuranlarca yaﬂanarak
ortaya konulmuﬂtur.3 Bu anlay›ﬂ›n bir ürünü olan, Hüdâyî vakf›na ait verileri,
siyaset bilimi ve sosyolojinin yöntemleri ile tarihî bak›ﬂ aç›s›ndan sorgulayarak
de¤erlendirmek istedim. Hüdâyî vakf› üretti¤i hizmetleriyle, halk›n her kesiminden insan›n katk›lar›yla, devletten ba¤›ms›z, ay›r›m gözetmeksizin topluma
hizmet götürmeyi amaçlayan, ortak bir faaliyet alan› oluﬂturabilmiﬂ midir? Hüdâyî vakf›n›n kuruluﬂ belgelerinde 17. yüzy›lda resmî veya devlete ait olmayan4
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hizmet varl›¤›ndan söz etmek mümkün müdür? Bat›da sunuldu¤u ﬂekliyle “oryantal despotizm,”5 halk›n hayat›nda egemen miydi? Bu sorulara cevap ararken
araﬂt›rmam›n kaynaklar› ve di¤er tart›ﬂmalar›n özetinden konuya giriﬂ yapmak
istiyorum.

2. Vak›f Medeniyetinin Kayna¤›
Bu makalede kullan›lan birincil kaynaklar Hüdâyî vakf›n›n vakfiyeleridir.6 Azîz
Mahmud Hüdâyî, vakfiyelerinde çok aç›k bir dille Allah r›zâs›n› tahsil için hay›r yapmak istedi¤ini belirtmektedir. Bu arzusunu iman›n›n kayna¤› olan
Kur’an’a dayand›rmaktad›r. Hemen her biri bir edebî eser mahiyetinde olan Hüdâyî vakfiyenâmelerinde s›kça tercih edilen Kur’an âyetlerinden meselâ; Bakara
sûresinde “...kendiniz için önden gönderdi¤iniz her hayr› Allah kat›nda bulacaks›n›z...”(Kur’an 2:110)7; Âl-i ‹mrân sûresinde “Her insan ölümü tadacakt›r.
K›yâmet günü ecirleriniz size mutlaka ödenecektir. Ateﬂten uzaklaﬂt›r›l›p cennete sokulan kimse art›k kurtulmuﬂtur. Dünya hayat›, zâten, sâdece, aldat›c› bir geçinmeden ibârettir.” (K 3:185), Zilzâl sûresinde “Kim zerre miktar hay›r yapm›ﬂsa onu görür.” (K 99:7) ﬂeklinde ifade bulan dünya görüﬂü vak›f müessesesinin
esas gayesidir.8
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin vakfiyelerinde zikredilen di¤er âyetler ise ﬂöyledir:
Mülk sûresinde “Hükümranl›k elinde olan Allah yücedir ve O her ﬂeye Kadir’dir.” (K 67:1), Nahl sûresinde “Sizde olanlar tükenir ama, Allah kat›nda olanlar sonsuzdur, tükenmez. Sabredenlere ecirlerini, yapt›klar›ndan daha güzeli ile
ödeyece¤iz.” (K 16:96), Mü’min sûresinde “Bugün herkese kazand›¤›n›n karﬂ›l›492
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¤› verilir. Bugün haks›zl›k yoktur. Do¤rusu Allah, hesab› çabuk görendir.” (K
40:17), Nisâ sûresinde “Kim Allah’a ve Peygambere itâat ederse, iﬂte onlar Allah’›n nîmetine eriﬂtirdi¤i peygamberlerle, dosdo¤ru olanlar, ﬂehîdler ve iyilerle
berâberdirler. Onlar ne iyi arkadaﬂt›rlar!” (K 4:69), Enbiyâ sûresinde “Zekeriyâ
da: “Rabbim! Beni tek baﬂ›ma b›rakma, Sen vârislerin en hay›rl›s›s›n” diye nidâ
etmiﬂti.” (K 21:89), Bakara sûresinde “Vasiyeti iﬂittikten sonra de¤iﬂtiren olursa,
bunun günah› de¤iﬂtirenlerin üzerinedir. Allah ﬂüphesiz iﬂitir ve bilir.” (2/181).
Bu örnekleri ço¤altmak mümkün olmas›na ra¤men biz buraya bir kaç tanesini
ald›k. Söz konusu âyetlerin içeriklerinden anlaﬂ›laca¤› gibi vâk›f Azîz Mahmud
Hüdâyî dünya hayat›n›n kal›c› olmad›¤›na, gerçek güç sahibinin Allah oldu¤una inanarak mal›n› ve sahip oldu¤u her ﬂeyi vakfetmiﬂtir. Bu dünya görüﬂü temel prensip olarak vakfiyelerinin tamam›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Kendisi (bugünün söyleyiﬂiyle) hukukçu ve ayn› zamanda bir tarikat ﬂeyhi olarak çizdi¤i devrinin yüksek e¤itimli din adam› portresinde yaﬂam›n›n her an›nda Kur’ân-› Kerîm’de yer alan temel ahlâk prensiplerini kurdu¤u müessese ile yaﬂamak gayretini ifade etmektedir.
Profesör Bahaeddin Yediy›ld›z,9 “Türk kültür sisteminin dinî boyutunun temelini teﬂkil eden Kur’ân âyetlerine iki örnek vermektedir: “Allah’a ve âhiret gününe inan›rlar, iyili¤i emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çal›ﬂ›rlar, Hayrât’ta yani hayrî ve sosyal iﬂlerde biribirleriyle yar›ﬂ yaparlar, iﬂte onlar kurtuluﬂa erenlerdir.” (K 3:114).”Herkesin (ve her milletin) yöneldi¤i bir yönü ve yöntemi vard›r. Siz hayrât yapmaya koﬂun, bu hususta biribirinizle yar›ﬂ edin...” (K 2:148).
Kur’ân-› Kerîm’in Osmanl› Türk kurumlar tarihinde bu ﬂekilde yer sahibi ve hatta kaynak oluﬂu üzerinde özellikle günümüzdeki menfî ﬂartland›rmalar sebebiyle daha çok durmak gereklidir. Öteki dünya anlay›ﬂ› ve “verenin esas alan oldu¤una” dair Hz. Aiﬂe’den nakledilen hadiste de belirtildi¤i ﬂekilde hay›r iﬂlemek,
halka hizmete koﬂmak ve hele de kul hakk›n› gözetmek10 gibi ince düﬂüncelerle
örülmüﬂ “hayrat” kavram›n› vak›f kuruluﬂlar›n›n gayesi olarak tarif edebiliriz.
“Osmanl› dönemi Türk toplumunda insanlar›n maddî ve mânevî ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere tesis edilen vak›f kuruluﬂlar›n›n neden son derece yayg›n oldu¤unu anlamak”11 için gönül huzuru ve iki dünya mutlulu¤unu arayan hayat
gayesi yeterince aç›klay›c›d›r.
Vak›f kurucular› hakk›nda kullan›lan “sâhibü’l-hayrât” sözü insanlar›n hayattaki hedeflerini ortaya koymaktad›r. Vak›flar, Allah’a hesap verece¤ine inanarak,
yani ahiret gününü düﬂünerek yaﬂam›ﬂ insanlar›n hizmet anlay›ﬂ›n›n eserleridir. Azîz Mahmud Hüdâyî, vakf› ve hizmetleri ile bize as›rlar öncesinden adeta
karﬂ›l›k beklemeden hizmete koﬂmak, insanlar›n ihtiyaçlar›n› görmek ve bu suretle cemiyette nizam›n, ahengin temini için çal›ﬂmak bahislerinde misal teﬂkil
etmektedir.
Hüdâyî vakf›n›n hizmetleri, ﬂu üç ana baﬂl›kta toplanabilir: e¤itim-ö¤retim hizmetleri, sosyal hizmetler, dinî hizmetler. Bunlar›n ça¤daﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›n›n hizmet alanlar› ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› “sivil toplum” kavram›n› üreten Bat›l› sosyologlar›n ve siyaset bilimcilerin anlay›ﬂlar› do¤rultusunda tam olarak yap›lamaz. Çünkü Bat›’da sivil toplum düﬂüncesi ekonomik olarak ezilen kitlele493
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rin isyanlar ile dile getirdikleri ve demokrasi idaresi ile ço¤unlu¤un sesinin ifade edilmesi amac›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Elimdeki malzemeden yola ç›karak vak›f hizmetlerinin sivil toplum anlay›ﬂ›na
temel oluﬂturdu¤u kanaatimi ispata çal›ﬂaca¤›m. Bu giriﬂimde yaln›z de¤ilim. Bu
konuda yak›n geçmiﬂte yay›nlanm›ﬂ makale ve kitaplar mevcuttur. Biz ekonomik
ve teknolojik geri kalm›ﬂl›¤›n Do¤u kültürü veya ‹slâm dininden kaynaklanmad›¤›na dair araﬂt›rmalar› yine Bat›’l› akademisyenlerden okuyunca ancak belki ikna oluruz. Bana kal›rsa kendi özelliklerimizi anlamam›z çok daha önemlidir. Tarih bilmek, bugünü ve yar›n› anlamak için elzemdir. Gecikerek de olsa, bütün bu
eski oryantalist yaklaﬂ›mlar›ndan kurtulmak için dürüst araﬂt›rmalarla çal›ﬂmak
görevimizdir. Amac›m mevcut periﬂan halimize ne özür üretmek, ne de geçmiﬂin
harikalar›na yan›p yak›lmak. Modern dünyan›n (Türkiye de dahil olarak) yaﬂad›¤› problemlerin, tatminsizliklerin aﬂ›lmas›na biz elimizdeki bu kaynaklarla çare
olabilir miyiz? sorusunu da soruyorum. Öncelikle kendi ad›m›za ekonomik kalk›nma, adalet ve huzurla yaﬂamak, teknolojinin nimetlerinden yararlan›rken kültürel güzelliklerimizi korumak, bütün bunlar› yaparken halk›n yediden yetmiﬂe
uyan›k bir ﬂuurla kendi kendine hizmet götürmek yar›ﬂ›nda yaﬂamas› demokrasinin iﬂlerli¤ini zenginleﬂtirebilir mi? sorusu da di¤er bir merak›m.
Günümüze kadar sivil toplum kuruluﬂlar› hakk›nda yap›lan tart›ﬂmalarda bask›c› Do¤u medeniyetinin kesinlikle sivilleﬂmedi¤i hep barbar hükümdarlar elinde kiﬂiliksiz oldu¤u söylenir.12 Aksini isbat eden çal›ﬂmalar Türkçe’de de yay›nland›kça bu türlü efsanevî kuruntular hükmünü kaybedecektir.13 Miriam Hoexter, “Vak›f Müessesinde Aksetti¤i Vechile Allah’›n ve Kullar›n Hukuku”14 isimli
makalesinde, çal›ﬂt›¤› belgelere dayand›rarak vak›flarda devlet dahli olmad›¤›
fikrini ileri sürer. Ona göre, “vakf›n kavram olarak ne oldu¤unu anlaman›n
anahtar› Allah’›n ve kullar›n hukukunun ne oldu¤unu ö¤renmektir.”15 Hoexter
makalesinde hayrî ve zürrî vak›flar aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma yapar, kurulan vak›f aile yarar›na dahi olsa sonuçta bu vak›flar›n da bir baﬂka özel vakf›n kaynaklar›na kat›lmas›na dair hükmün olmas› sebebiyle yine Allah r›zâs›n›n tahsilinin
vâk›flar›n ana gayesi oldu¤u üzerinde durur.16 Turner ise, sivil toplum kavram›n›n “Oryent” denilen Do¤u’nun “sadece devletten ibaret olup, orada toplumdan
söz edilmesinin mümkün olmad›¤›n› ve bunun oryantalizmin tan›m› oldu¤unu”
söyler.17
Hoexter, “Vak›f ve Halka Aç›k Alan”18 makalesinde sivil toplumun Do¤u ile Bat› aras›ndaki en önemli fark›n› ﬂöyle aç›klar: “19. yüz y›ldan önce, Bat›da yönetenle yönetilenler aras›nda çok iyi aç›klanm›ﬂ resmî iliﬂkiler oldu¤u halde ‹slâmî toplumlarda yönetenle toplum aras›nda genel ve yayg›n k›ymet hükümleri ve
sosyal de¤erlerde kökleﬂmiﬂ resmî olmayan bir anlay›ﬂ esast›r.” Yazar devamla
sivil toplumun ortaya ç›k›ﬂ›nda vakf›n rolü hakk›nda “Vak›f çal›ﬂmalar›; yöneticiler, idarî erkân ve memurlar›n, —fakir-zengin, erkek-kad›n— bütün bir Müslüman toplulu¤u ile yanyana çok canl› bir halka aç›k alan oluﬂturulmas› ve geliﬂtirilmesinde pay sahibi olarak yaﬂad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Hakikaten, toplumun bütün unsurlar› vak›f arac›l›¤›yla yönetenler dahil olmak üzere, ümmetin hizmetinde seferberdirler.” demektedir.
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Hoexter; vak›f ve kurucusu vâk›f veya vâk›feler hakk›nda ise ﬂu aﬂa¤›da k›smen
çevirisini yapt›¤›m›z sat›rlar› yazm›ﬂt›r:
Hay›rseverli¤in tan›m› vak›f ile çok geniﬂ bir yelpazede, aile üyelerinden tüm bir
cemiyete hizmete varana dek bir çok müesseseyle hizmet vermek ve bu hizmette devaml›l›¤› sa¤lamakt›r. (...) Bu suretle vak›flar yöneten otoriteyle vak›f hizmetlerinden yararlanan gruplar aras›nda bir alan oluﬂmas›n› temin ederek resmî alandan ba¤›ms›z halka aç›k bir alan›n oluﬂmas›na da yard›m etmiﬂtir. (...)
Vak›flar ayr›ca toplumu yöneticisiyle bütünlemekte bir arada durmalar›n› sa¤lamakta da hizmet vermiﬂtir. Vak›flar, ayr›l›k ve yabanc›laﬂma yerine paylaﬂ›lan
de¤erlerin güçlü ba¤›, yayg›n kültürel semboller ve idareciyle toplum aras›nda
ortak bir dil tesis edilmesine de yard›m etmiﬂlerdir.19
Vakf›n Müslüman cemiyetlerindeki rolünün anlaﬂ›lmas› için buradaki örne¤imiz, Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin Üsküdar’daki dergâh›n›n vakf›d›r. 16.
ve 17. yüz y›llardaki hizmetlerini kuruluﬂ belgeleri olan vakfiyeleriyle çal›ﬂt›¤›m›z bu vak›f hakk›nda verece¤imiz bilgiler zaman zaman Hüdâyî âsitânesine
sonradan gelir ve hizmetleriyle kat›lm›ﬂ di¤er vâk›f ve pek çok vâk›fe vak›flar›ndan örnekleri de havidir. Çal›ﬂmay› sadece dergâh›n ﬂeyhi ile s›n›rland›rmak ve
yaln›z Hüdâyî hazretlerinin vakfiyeleri ile yetinmek de mümkündü. Ancak, sosyal tarihe ›ﬂ›k tutacak o kadar canl› ve renkli malzeme ile çal›ﬂt›ktan sonra bunlardan da bir nebze olsun bahsetmek gerekir diye düﬂündük.

3. Hüdâyî Vakf›
1589-1595 y›llar› aras›nda kurulmuﬂtur, binalar›n tamam›n›n inﬂas› takriben
1623 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. Z(viye, mescid, im(reth(ne, türbe, çeﬂme ve meﬂrutalardan meydana gelen külliyenin ilk yap›ld›¤› zamanki ﬂekli hakk›nda fazla
bilgi bulunmamaktad›r. Önce mescid olarak yap›lan k›s›m daha sonra bir minber il(vesiyle 1598 y›l›nda camiye çevrilmiﬂtir.20 Külliye, bu tevhidh(ne ile etraf›nda yer alan derviﬂ hücreleri, aﬂhane-imaret niteli¤inde büyük bir mutfak, taamh(ne, biri Hüd(y(‘ye, dördü k›zlar›na ait beﬂ meﬂrutahane ve cümle kap›s› ile
bunun yan›ndaki iki çeﬂmeden meydana gelmekteydi. Bu yap›lara, Hüd(y(‘nin
hayat›n›n sonlar›na do¤ru yap›lan türbesi de eklenmiﬂtir.21
Azîz Mahmud Hüdâyî, külliyeye hayatiyet vermek maksad›yla kurdu¤u vakf›ndan, külliyenin bütün unsurlar›n›n bak›m› ve gerekti¤inde tamir edilebilmesi
için, yap›lacak harcamalarda kullan›lmak üzere tahsisat ay›rm›ﬂt›r. Buna göre;
bütün akarat, cami, ﬂad›rvan ve çeﬂmelerin gerektikçe, öncelikle tamirleri yap›lacakt›r.22 Hüdâyî’nin 9. Vakfiyesinde23, “evvelen ibka-i rakabe-i vakf takdim ve
masalih-i bina ve meremmet tetmîm” denilerek vakfa gelir sa¤layan mevkufât›n tamir ve bak›mlar›yla onlar›n korunmas›n›n ön s›rada yer almas› gerekti¤i
belirtilmiﬂtir. Zira külliyede devr-i dâimi sa¤layan bunlar›n varl›¤›d›r. Bilâhare, yapt›rd›¤› ﬂad›rvan, cami, dergâh gibi külliyenin unsurlar›n›n bak›m›n› istemiﬂtir.
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Söz konusu hay›r kuruluﬂlar›n›n sürekli iﬂleyebilmesi, masraflar›n›n karﬂ›lanabilmesi ve bu müesseselerdeki görevlilerin ücretlerinin ödenmesi için düzenli
gelir kayna¤› olan mal varl›¤›, vak›f akdinin esas konusunu oluﬂturmaktad›r.

4. Hüdâyî Vakf›n›n Gelirleri
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, külliye giderlerini karﬂ›lamak üzere vak›f olarak tahsis etti¤i taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mal varl›¤› Tablo-1’de gösterilmiﬂtir. Hüdâyî Türbe Koleksiyonu (HTK)’nda bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî’ye ait 12 vakfiyeye göre vak›f gelirlerini 4 ana baﬂl›k alt›nda belirledik. Bunlar; meskenler, iktisâdî kuruluﬂlar (ticaret yerleri ve sanayi iﬂletmeleri), tar›m iﬂletmeleri ve nakit parad›r. 1.407.600 akçe olan nakit paran›n toplam akar içindeki yüzdesini bulmak maksad›yla, Hüdâyî Türbe Koleksiyonunda bulunan 1594-1615 y›llar› aras›ndaki ev sat›ﬂ belgelerinden sat›lan menzillerin ortalama sat›ﬂ ücretini 16.000 akçe olarak tespit ettik. 1.407.600 akçeyi 16.000
akçeye bölmek suretiyle de bu parayla 88 menzil al›nabilece¤ini hesaplad›k.
Tablo - 1: Hüdâyî Vakf› Akarlar› (Gelir Gruplar›)
Akar›n Kategorisi
Mesken

Cinsi
26 menzil

Toplam Gelire
Nispeti
%36

47 oda
‹ktisâdî

Ticaret yerleri

Kuruluﬂlar

28 dükkân
1 kay›khane
%19

Sanayi

4 f›r›n

iﬂletmeleri

5 de¤irmen

Tar›m ‹ﬂletmeleri

Bulgurlu karyesi
2 bahçe

%1

1 ba¤
1 ceviz bahçesi
Nakit para (Akçe)

1.407.600

%44

(88 Menzil eﬂde¤eri)

4.1. Mesken
Mesken baﬂl›¤› alt›nda yirmi alt› menzil ve k›rk yedi oda veya hanenin, vakfedildi¤ini tespit ettik. Vakfedilen menziller Üsküdar’da, Bulgurlu karyesi, Bulgurlu karyesindeki Gaziler Depesinde, Kefce mahallesi, Kefce mahallesinde Gü496
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Azîz Mahmud Hüdâyi Câmii avlusu

zelce Evliya Mezar› yak›n›nda, Cami-i Cedîd mahallesi, Merhum Dâvûd Paﬂa
mahallesi, Hamza Fakih mahallesi, Gülfam Hatun veya Gülfam mahallesi, Ahmed Çelebi Mescidi mahallelerinde yer almaktayd›lar.
Menzillerin bir ço¤unda altl›-üstlü odalar, avlular, sofalar, çeﬂme, su kuyusu,
küçük veya meyveli-meyvesiz a¤açlar› ile büyük bahçeler, kenîf, baz›lar›nda
ah›r, kimisi etraf› duvarla çevrili bir ortak avluya bakan odalar ve bu ortak avluda ortak kullan›m için su kuyusu bulunan menzillerdi.
Vakfiyelerde geçen menzil, beyt, oda, hane veya ev kelimelerini bütünüyle mesken grubunda birleﬂtirdik.
Meskenlerin 9 tanesi d›ﬂ›nda kalan konut tipleri, “icâre-i mu’tâde” ile kiraya verilecek, kira gelirleri de vak›fta toplanacak ve külliyenin fonksiyonu k›sm›nda
ele alaca¤›m›z hizmet gruplar›n›n giderlerine dönüﬂeceklerdir. Sözü edilen dokuz menzilin “tasarruf ve süknâ hakk›” hayatta oldukça vâk›f›n kendisine ait
olacak, vefât›ndan sonra ise bu evlerle ilgili kullanma ve oturma hakk› tamam›yla evlâd›na geçecektir. Bu hususla ilgili ﬂartlar külliyenin hizmetleri bölümünde ele al›nmaktad›r.

4.2. ‹ktisâdî Kuruluﬂlar
‹ktisâdî kuruluﬂlar kapsam›nda ticarî ve s›naî faaliyet göstererek vakfa gelir getiren yirmi sekiz dükkân, beﬂ de¤irmen, dört f›r›n ve bir kay›khane bulunmaktad›r.
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Üsküdar’da Kefce mahallesinde on dört dükkân, dört bakkal dükkân›, bir dakîk
dükkân› (3. ve 5. vakfiyeler), Cami-i Cedid mahallesinde üç ve Merhum Dâvud
Paﬂa mahallesinde beﬂ dükkân (3. vakfiye), Gülfam çarﬂ›s›nda da bir nalçac›24
dükkân› kiraya verilerek elde edilecek gelirden çeﬂitli hizmetler görülecektir.
De¤irmenlerin geniﬂ ah›rlar› ve atlar›n yemlik yerlerinin bulundu¤u müﬂtemilât›ndan da bahsedilmektedir. Söz konusu f›r›nlar›n üçü ve beﬂ at de¤irmeni Üsküdar’da Kefce mahallesindedir (3. ve 5. vakfiyeler). Cami-i Cedid mahallesinde
de bir f›r›n vard›r (3. vakfiye).
ﬁemsi Paﬂa mahallesinde ise bir kay›khane vard›r (5. vakfiye).

4.3. Tar›m ‹ﬂletmeleri
Tar›m iﬂletmeleri kategorisinde bahçeler ve Üsküdar’da Bulgurlu karyesinin tamam› (bütün gelirleri ve tasarruf hakk› Hüdâyî’ye padiﬂah taraf›ndan verilmiﬂ
olarak) yer almaktad›r.25
Vakfiyelerde verilen tariflere göre bu bahçelerden Üsküdar, Bulgurlu’dakinin
içinde meyveli-meyvesiz a¤açlar, ba¤, üç su kuyusu, iki ev ve bir avlu vard›r (2.
vakfiye).
Üsküdar, Toygar mahallesindeki bahçede meyveli-meyvesiz a¤açlar, akar su, iki
su dolab›, su kuyusu üzerinde bir gurfe (cumba, balkon, ç›k›nt›l› pencere), kenif
ve avlunun da bulundu¤u anlat›lm›ﬂt›r (9. vakfiye).
Üsküdar, Kefce mahallesindeki ceviz bahçesi için bu ﬂekilde ayr›nt›l› bilgi verilmemektedir (3. vakfiye).
Vâk›f, bu bahçelerin de meskenler gibi “icâre-i mu’tade” ile kiraya verilmelerini
ﬂart etmiﬂtir. Buraya kadar inceledi¤imiz vak›f akar gruplar›n›n tamam›n›n kiraya verilmesi ve elde edilecek gelirden külliyede gerçekleﬂtirilecek hizmetlere
kaynak oluﬂturulmas› düﬂünülmüﬂtür.

4.4. Nakit Para
Toplam 1.407.600 akçe olan nakit paran›n y›ll›k %10 faizle nemaland›r›lmas› istenmiﬂtir. Bu ﬂekilde elde edilen gelirle yap›lacaklara ait ﬂartlar 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. vakfiyelerde belirtilmektedir.
Nakit paran›n iﬂletilme ﬂekli ve ﬂartlar›na örnek olmak üzere 7. vakfiyede; “sene-i kâmilden on akçe on bir akçe olmak hesab› üzere rehn-i makbuz-› kavî ve
kefîl-i mukîm-i melî ile yed-i mütevelli ile ale’l-vechi’l-ﬂer’iyyi’l-helâl istirbah ve
isti¤lâl olunub” denilerek vakfedilen paran›n, vakf›n mütevellisi taraf›ndan, y›ll›k %10 faizle nemaland›r›lmas›n›n istendi¤i görülmektedir.
Alt› vakfiyede vakfedilen toplam para miktar› 1.407.600 akçedir. Ana paraya dokunulmadan, yüzde 10 üzerinden faize verilen paran›n geliri ile yap›lacak hizmetler giderler k›sm›nda aç›klanmaktad›r.
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“Bankac›l›k sektörünün olmad›¤› o dönemde, bu faaliyetin ülke ekonomisine
katk›s›n› tahmin etmek güç olmasa gerektir.”26
Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesinin para olarak gözükmeyen, baﬂka gelir statüsünde kaynaklar› da bulunmaktad›r. Bunlar özellikle padiﬂahlar›n verdi¤i temliknamelerde belirtilen baz› vergi gelirleridir. Meselâ, Midilli Sanca¤›nda Kara
Kuyu isimli bir manast›r›n mahsûlü Hüdâyî cami ve türbesinin kandillerinin ya¤› için tahsis edilmiﬂtir. Ayr›ca, Yanbolu kazas›ndaki Garibceler Karyesi vergi
gelirleri Hüdâyî türbesinin ﬂem’, revgan ve sair levaz›m›na sarf olunmak üzere
tahsis edilmiﬂtir. Yine Yanbolu kazas›nda Karl›ca mezraas› vergi gelirleri Hüdâyî türbesi vakf›na verilmiﬂtir.
Hüdâyî Türbe Koleksiyonunda söz konusu karye, mezraa ve sair yerlerin vergi
gelirleri ile ilgili külliye görevlilerinin sundu¤u arz-› haller ve bunlar›n cevab›
niteli¤inde gerekenin yap›lmas›n› isteyen padiﬂah emirlerini içeren pek çok tevki’, niﬂan, mülkname, berat ve tecdid-i berat bulunmaktad›r.
Üsküdar’da Bulgurlu ve Gaziler Depesi karyelerinin ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’ye temliki ve bütün vergi gelirlerinin kendisi taraf›ndan tespiti, kayd› ve toplanmas›n›n yap›lmas› konusundaki emr-i ﬂerîfin sûretinde27, buralar› “ister sats›n, ister hîbe etsin, ister vakfetsin” denilerek hatt-› hümâyun ile kendisine temlik olunmuﬂtur. Söz konusu karyeler “tekâlif-i örfiyeden” de muaf tutulmuﬂlard›r. Bu konuda, “subaﬂ›lar, beytü’l-mâl emîni ve cizyedârlar” taraf›ndan rahats›zl›k verilmemesi hususunda padiﬂah fermanlar›nda kesin bir ifade kullan›lm›ﬂt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin padiﬂahlarla yak›n münasebeti bulundu¤unu ve onlarla mektuplaﬂt›¤›n› gösteren belgelerde,28 vaaz vermek gibi görevler karﬂ›l›¤›nda kendisine padiﬂah vak›flar›ndan ücret tahsis edildi¤i belirtilmektedir.
Vakf›n kuruluﬂunda Azîz Mahmud Hüdâyî 1.407.600 akçe vakfetmiﬂtir. Kurulan sair vak›flar külliyenin ayakta kalmas›n› ve hizmetlerinin devaml›l›¤›n› bu
sûretle sa¤lam›ﬂlar ve külliye canl›l›¤›n› koruyabilmiﬂtir.
Nakit para konusunda üzerinde durulmas› gereken mesele paran›n de¤eri ile kuruﬂ ve akçe aras›ndaki farkt›r. “...1565 y›l›nda hem gümüﬂ para birimi olan akçe
hem de alt›n para birimi olan Sultaniyye veyahut Hasene-i Sultaniyye ufak çapta birer ayarlama geçirmiﬂlerdir. O zamana kadar akçe, asr›n baﬂ›ndan beri
0,731gr. a¤›rl›¤›nda bulunuyordu. Ayarlama neticesinde a¤›rl›¤› 0,680 grama
düﬂtü.”29
“...1584-86 y›llar›nda akçe %50 nispetinde ayarland›¤›ndan alt›n fiyatlar› normal olarak iki misline ç›kt› ve alt›n yüz yirmi akçeye tedâvüle baﬂlad›. Ancak piyasadaki raic daima bu resmî kurun üstüne ç›k›yordu. On yedinci asr›n ilk yar›s› piyasa kurunu resmî kura yaklaﬂt›rma çabalar›yla geçti. Akçe ayarlan›yor ve
k›rk›l›yordu. Müteaddit defalar sikke tashihine ihtiyaç görülüyordu.”30 T›pk›
günümüzde oldu¤u gibi o devirde de halk paras›n›n de¤erini korumak istemiﬂ
ve bunun için kuruﬂu tercih etmiﬂtir. Vak›flarda çal›ﬂan görevlilerin ücretleri ise
akçe ile ödenmiﬂtir.
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5. Hüdâyî Vakf›n›n Giderleri
Hüdâyî Türbe Koleksiyonunda yer alan 79 s›ra numaral› muhasebe defterinde
Hüdâyî Külliyesine gelir getiren Hüdâyî vak›flar› ve ona mülhak vak›flar›n çal›ﬂanlar›n›n ücretleri gösterilmiﬂtir. Cemâziyelevvel 1091/May›s 1680’de tutulmuﬂ bu deftere göre, görevlilere günlük 1.853,5 akçe ücret da¤›t›lmaktad›r. Bu
günlük toplam giderin 1.596,5 akçesi sadece tilâvet görevlerine ödenmektedir.
Geri kalan 257 akçe, 104 kiﬂiye sair hizmetler karﬂ›l›¤› olarak ödenmektedir. Bu
hizmetler; cami, mescid, mektep, matbah görevleri, su yolu tamircili¤i ve vak›f
yöneticili¤i görevlerini kapsamaktad›r.
Külliyenin oluﬂumundan itibaren geçen altm›ﬂ y›l içinde, dinî hizmetler kapsam›nda ele ald›¤›m›z tilâvet (yani sevâb› hediye edilmek üzere hatim ve baﬂka
dualar okunmas›) iﬂinin masraflar› toplam harcamalar içinde en fazla yeri tutmaktad›r.
HTK 12 numaral› muhasebe defterinde Gurre-i Muharrem 1087/Mart 1676-Gâyet-i Zilhicce 1090/Ocak 1680 tarihleri aras›nda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kurdu¤u külliyenin cami, türbe ve zaviye vak›flar› ile bunlara mülhak vak›flar›n gelir ve giderleri gösterilmiﬂtir. Muhasebe defteri, bize vakfiyelerin içeriklerinin
uygulamada gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini göstermektedir. Vâk›flar›n belirledikleri kaynaklardan elde edilen gelirler akar olarak kaydedildikten sonra, bu
gelirlerin vâk›flar›n tayin ettikleri ﬂartlara göre hangi hizmetlere hayrat olarak
harcand›¤› da giderler grubunda belirtilmiﬂtir.
‹nceledi¤imiz 12 numaral› defterdeki gelir gider durumu aﬂa¤›daki tablolarda
özetlenmiﬂtir:
Tablo-2: HTK 12 Numaral› Muhasebe Defterine Göre Hüdâyî Külliyesi Gelirleri
Gelirin Kategorisi

Miktar› (Akçe)

Kira Gelirleri Toplam›

3.136.990.-

Muhtelif Gelirler Toplam›

8.502.120.-

GEL‹RLER TOPLAMI

11.639.110.-

Hüdâyî külliyesinin 12 numaral› muhasebe defterine göre gider grubunda ele
al›nan hizmetler k›saca ﬂöyledir. Camiin, türbenin, tekkenin, mektebin, dergâh›n mutfa¤›n›n, zaviyenin mutfa¤›na gelen su yolunun ve kandillerin sandukas›n›n gereken onar›mlar› için yap›lan masraflar dâimâ öncelikli olmuﬂtur. Onar›mlarla binalar›n hizmetlerinin süreklili¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Hüdâyî camiinin ve türbesinin kandilleri için zeytin ya¤› al›m›, Ramazan geceleri ve Peygamberin do¤um günü olan Mevlüt Kandilinde Hüdâyî camiinde da¤›t›lmak üzere bal al›m›, Hüdâyî dergâh›n›n mutfa¤›nda çorba, helva, keﬂkül,
aﬂure, bu¤day yeme¤i ve baﬂka yemeklerin piﬂirilmesi için gereken malzeme al›m›, Hüdâyî zaviyesi mutfa¤›na yap›lan masraflar, baz› vak›flar›n zemin mukata500
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Tablo-3: HTK 12 Numaral› Muhasebe Defterine Göre Hüdâyî Külliyesi Giderleri

Giderin Kategorisi
Görevlilerin 48 Ayl›k Ücretleri Toplam›

Miktar› (Akçe)
2.259.936.-

Çeﬂitli Harcamalar Toplam›

591.981.-

Onar›m Giderleri Toplam›

197.233.-

1086-1090 Y›llar› Aras›nda Alime Hatun Vakf›ndan

9.720.-

Haremeyn’e Gönderilen Toplam Miktar
G‹DERLER TOPLAMI

3.058.870.-

Masraflardan Artan Miktar

8.580.240.-

TOPLAM

11.639.110.-

alar›, Hüdâyî türbesi ve camii ile su yolunun ihtiyaçlar› için yap›lan harcamalar
da di¤er masraflar olarak çok yönlü hizmetleri kapsamaktad›r.
HTK 79 numaral› defterde görevlilerin günlük ücretleri toplam›n›n 1853,5 akçe
olarak belirtilmiﬂti. Bu ücretin bir y›lda 656.139 akçe etti¤ini ve dört y›lda da bu
miktar›n 2.624.556 akçeye ulaﬂt›¤›n› hesaplad›k.31 HTK 12 numaral› deftere göre ise 48 ay için görevli ücretlerine 2.259.936 akçenin ödendi¤ini biliyorduk; bu
durumda aradaki 364.620 akçelik fark›n nerede oldu¤unu belirleyemedik. Bu
fark için aradan geçen zaman zarf›nda ortaya ç›kan yeni görevlerin ödemesi olabilece¤i ihtimali de mevcuttur.
Yapt›¤›m›z karﬂ›laﬂt›rmalarda vazifelilerin ücret ödemeleri, onar›m giderleri veya sair sosyal hizmetler olarak nitelendirdi¤imiz dergâh veya camide yap›lacak
ikramlara dair harcamalar ve di¤er bak›m masraflar› defterlerdeki hesaplara göre hep istenen ﬂekilde yerini bulmuﬂtur.
Hüdâyî külliyesini besleyen Hüdâyî vak›flar›n›n kuruluﬂu vakfiyelerin tarihi
esas al›nd›¤›nda 1623’te tamamlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda örnek ald›¤›m›z belgelerin içeri¤inde de vâk›flar›n paralar›n›n iﬂletilmesinde daima kuruﬂ al›n›p kuruﬂ verilmesi üzerinde durduklar›n› belirtmiﬂtik. Bu durumun özellikle savaﬂ
dönemlerinin sosyal psikolojisi ile do¤rudan ilgisi oldu¤u kan›s›nday›z.

6. Hüdâyî Vakf›n›n Hizmet Alanlar›
Hay›r yapmak için kurulmuﬂ bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›n›n fonksiyonunu, hizmetlerini araﬂt›rarak tespite çal›ﬂt›¤›m›zda bu külliyenin bünyesinde
cami, zaviye (dârü’t-tevhîd), mektep, matbah, ﬂad›rvan, eski ve yeni olmak üzere akan sular›n ayr› menbalardan geldi¤i müstakil birer mecra› bulunan iki çeﬂme, ﬂeyhin kendisinin, aile üyelerinin ve camiinde görevli olan müezzinlerin
muhtaç olanlar›n›n ikametine tahsis edilmiﬂ evler ve hamamlar› bulundu¤unu
gördük.
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Vakf›n hizmetlerinin baﬂ›nda gelir getiren binalar›n ve di¤er akarlar›n bak›m ve
tamirine tahsis edilmiﬂ harcamalar gelmektedir. Hüdâyî vakf›n›n hizmetleri;
E¤itim-Ö¤retim Hizmetleri, Dinî Hizmetler, Sosyal Hizmetler ve Aile Fertlerine
Harçl›k olmak üzere dört grupta toplanm›ﬂt›r.

6.1 E¤itim ve Ö¤retim Hizmetleri
E¤itim-ö¤retime tahsis edilmiﬂ kuruluﬂlar, vak›f konusunun dünyaca tan›nan
otoritesi Profesör Yediy›ld›z taraf›ndan “mektepler, medreseler, dârü’l-hadisler,
dârü’l-kurrâlar ve zâviyeler”32 olarak tasnif edilmiﬂtir. Biz de bu tasnîfe dayanarak; Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›n›n içinde yer alan ve inceledi¤imiz belgelerde
dârü’t-tevhîd, tekke, zâviye, hankah, âsitâne, dergâh isimleriyle an›lan zâviyesini33 e¤itim-ö¤retim müessesesi olarak ele alaca¤›z.
Hüdâyî’nin 1011/1602 tarihli ilk vakfiyesinde, yapt›rd›¤› mekânda bir dârü’ttevhîd vard›r. Kendisi bu mekân› “tarikatinin zikir usûlü vechile zikir ve tevhîdle meﬂgul olacak zevâta” sonsuza dek vakfetmiﬂtir. Bu zikir meclisleri dergâhta,
sohbetlerle ve karﬂ›l›kl› soru-cevap ﬂeklindeki görüﬂmelerle yap›lm›ﬂ, ﬁeyh efendinin mürﬂid olarak talebelerine verdi¤i derslerle yürütülmüﬂ, problemi olanlar
ona dan›ﬂm›ﬂlar ve dile getirilen dersler zikir meclislerinde uygulamal› olarak
icrâ edilmiﬂtir. Bunlar› kendisinin yazd›¤› eserlerden tespit mümkündür. Dergâh›n iﬂlevini, bugünkü kavramlarla tam olarak tarif için, orada yürütülen faaliyetleri iyi anlamak gerekir. Toplumdaki sosyal huzuru, adâleti ve dengeyi sa¤layan
temel prensipleri ö¤reten bu müessese günlük hayat›n her kesiminde bütün canl›l›¤› ile yer al›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ö¤retisinin a¤›rl›k noktas› ahlâkt›r. Ahlâk konusunda
kendisine örnek olarak ‹slâm peygamberini alm›ﬂt›r. Profesör Ali Yard›m “Tarih
boyunca peygamberlerin gönderiliﬂ sebebi incelendi¤inde, bir temel sebep karﬂ›m›za ç›kmaktad›r: Tevhîd inanc›ndan sapma ve ahlâk bozuklu¤u! (...) Sâdece “ahlâk bozuklu¤u” ve bu bozuklu¤un toplumda “hayat tarz›” haline gelmesidir ki, o
topluma bir “peygamber gönderme” sebebi olmuﬂtur. Çünkü ahlâken bozulan toplum dengeleri, sadece ilâhî kaynakl› güçler yard›m›yla tesis edilebilmektedir. Peygamber Efendimiz’in insanl›¤a gönderiliﬂ sebebi de, kendi ifâdeleri ile, “güzel ahlâk› tamamlamak”, yani insanl›¤›n iç mimârîsini ›slah etmektir. ... k›sacas› “insan”› ilgilendiren ne varsa onlar›n hepsiyle ilgilenmiﬂtir. Ne var ki, O’nun hareket
üssü ve faaliyetlerinin merkez noktas›, hep “ahlâk” olmuﬂtur.” demektedir34
Celvetî tarikinde mürﬂid olan Hüdâyî hazretleri eserlerinde müridlerine tasavvufî dünya görüﬂünü anlat›rken en çok “tevhîd” üzerinde durmuﬂtur. Kendisinin bir mutasavv›f olarak özellikle sosyal bar›ﬂ ve içtimaî nizam konusunda açt›¤› tekkede cemiyetin mânevî yaralar› ve yaral›lar›na verdi¤i hizmet, vak›f kültürünün özüdür ve bundan daha sivil ve halka aç›k hizmet de aç›kcas› düﬂünülemez. Mânâ terbiyesiyle insanlara deva olmak üzere himmetiyle hizmetini bütünleﬂtirmiﬂtir. Kâmil insan, yaral› ve çürük bünyeleri cemiyet ile uyumlu, kendine ve etraf›na faydal› hâle getirmekle bilinir. ‹çtimâî nizam›n, ahengin temini
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sadece güvenlik veya kolluk kuvvetlerine düﬂmedi¤ine göre, bu görevlerde olmayan ama merkezî idarenin otoritesi alt›nda yaﬂayan onlar, yüzler, binler ve
milyonlarla ifade edilen farkl› yerleﬂim birimlerindeki insanlar ne yapmal›d›rlar? Anarﬂi egemen toplumlarda, baﬂkald›r› daima çok kanl› ve istenmeyen olaylarla çözümlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve bundan hiç kimse hoﬂnut olmam›ﬂt›r. Osmanl› Devletinin hâkim oldu¤u s›n›rlar düﬂünülecek olursa, bu co¤rafyada egemenli¤in sa¤lanmas› için, kimi zaman ﬂiddet uygulanarak al›nan önlemler olmuﬂtur.
‹ﬂte, önemli olan iﬂi zor kullanma noktas›na vard›rmadan çözümleyebilmek ve
hatta bu tür zarara u¤ramadan toplumsal bar›ﬂ› yaﬂatabilmektir. Osmanl› cemiyetinde tarîkatler genellikle merkezî otorite ile uyumlu ve hatta onlar› destekler
mahiyette faaliyetlerini yürütmüﬂlerdir.
Bu konuda Profesör Ahmet Yaﬂar Ocak, “... mistik mahiyeti sebebiyle, bütünüyle siyâsîleﬂme sürecinden uzakta kendi tabiî geliﬂimini sürdüren Osmanl› tekke
‹slâm›, ana çizgileri itibariyle genel olarak ‹slâm tarihinde tekke ‹slâm›’n›n takdim etti¤i özelliklerin d›ﬂ›na pek ç›kmaz. Zaman zaman, Mevlevîlik, Halvetîlik,
Celvetîlik ve k›smen Nakﬂibendîlik gibi, merkezî yönetimle s›k› iliﬂkiler içinde
görünmesine ra¤men Osmanl› tekke ‹slâm›, (...) hiçbir zaman Safevîlik tarz›nda
siyasî bir ideoloji haline dönüﬂmemiﬂtir.”35 hükmünü ifade etmektedir.
Osmanl› yönetim felsefesinin temeli sultan›n adâlete dayanan bir içtimâî nizam
ve emniyeti sa¤lamas› düﬂüncesine dayan›r.36
“E¤er tarikat ﬂeyhi sarayda “söz” sahibiyse, bu giriﬂim divana yap›lan bir ﬂikâyetle tamamlan›yor ve etkili de oluyordu. Mahmud Hüdâyî (1543/44-1628/29)
gibi tan›nm›ﬂ bir ﬂeyh kendi köyü için vergi indirimi sa¤layabiliyordu; böyle bir
durum, 16. ve 17. Yüzy›llarda Osmanl›lar›n ilk dönemlerine göre daha seyrek
görülmekle birlikte, derviﬂler aras›ndaki iletiﬂimin etkilili¤ini artt›rmaktayd›.”37
E¤itim ö¤retim hizmetleri konusunda 1014/1606 tarihli ikinci vakfiyede yer alan
kitaplardan bahsetmek gerekir. Söz konusu 101 adet kitap aras›nda Hazret-i
Ali’nin hatt›yla kaleme al›nm›ﬂ oldu¤u söylenen üç musâhf-› ﬂerîf vard›r.
Hüdâyî vakfiyesinde, bu kitaplar›n Hüdâyî camiine konulmas›n› ve camiden ç›kar›lmay›p, hayatta oldukça kendisinin ve kendisinden sonra da evlâd›n›n nesilden nesile istifade etmesi için vak›f ﬂart› getirmiﬂtir. E¤er cami y›k›l›rsa bu ﬂehirde uygun bir cami, mescid, dârü’t-ta’lim veya ma’bede konmas›n› vasiyet etmiﬂtir.
Hüdâyî’nin vakfetti¤i kitaplar Arapça, Farsça ve Türkçe olup daha çok din( ilimlerle ilgilidir. Pek çok tefsir, hadis, f›k›h, kelâm, akaid, mev’ize ve mecâlis, tasavvuf kitab› vard›r.
Ayr›ca, tarihî birkaç kitap (meselâ: 4 Halife Tarihi, Kudüs Tarihi), peygamber
k›ssalar› (Hz. Yusuf’un k›ssas›), mutasavv›flar›n biyografileri, 2 adet Türkçe t›p
kitab› (Hz. Peygamberin sa¤l›kla ilgili hadislerini içeren T›bbu’n-Nebevî ve Hülâsatü’t-T›b), Arap ve Türk edebiyat›ndan (mesnevî tarz›nda) kitaplar, Hayatü’lhayevân ismini taﬂ›yan bir baﬂka kitap ile lügatler de bulunmaktad›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin müntesiplerinden Belgradl› Münirî Efendi’ye yazd›¤›
mektupta tarîkat âdâb› ile ilgili bilgiler bulunmaktad›r. Biz bu mektubun Süley503
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Azîz Mahmud Hüdâyî Câmii ve çevresi

maniye Kütüphanesinde H. Mahmud 2848/9 olarak kay›tl› nüshas›n› çal›ﬂt›k.
Bugünün aç›k ö¤retimi veya mektupla e¤itimi olarak niteleyebilece¤imiz bir
yöntemi kendi döneminde uygulam›ﬂ olan Hüdâyî mektuba selâm ile baﬂlay›p,
sâliki yani derviﬂi Hakka götüren yolda derviﬂin mutlaka bir kâmil mürﬂide ihtiyac› oldu¤unu önemle belirtmektedir. Sadece soyut ak›l ve yaz›l› risâlelerin
okunmas›yla derviﬂin Hakka ulaﬂmas›n›n mümkün olamayaca¤›n›, derviﬂin
mutlaka mürﬂidinin sohbetinde bulunmas› gerekti¤ini belirtir. Buna ilâveten
derviﬂin her gün mutlaka yüz kere kelime-i tevhîd ve yüz kere de tövbe isti¤far
çekip, her namazdan sonra da k›rk kere salavat-› ﬂerîfe okumas›n›n gerekti¤ini
belirtir.
Hüdâyî ayr›ca iki rekât iﬂrâk namaz›ndan bahsetmiﬂtir. Bu namaz mutasavv›flar›n dikkatle k›ld›¤› nâfilelerden biridir. Sabah namaz› ile bu nafile namaz aras›nda yat›lmaz, Kur’ân okunur, ilim ve murakaba ile meﬂgul olup, isti¤far edilir.38 Alt› rekât duhâ namaz› k›lmas›n›n gere¤i üzerinde durur. Hüdâyî mektubunda derviﬂin on iki rekât teheccüd namaz› k›lmas› gerekti¤ini söylemektedir.
Bundan sonra derviﬂin Müzzemmil sûresinde geçen “art›k Kur’ândan kolay›n›za geleni okuyun” (K 73:20) meâlindeki âyeti zikrederek her ne okursa câiz oldu¤unu söyler. En önemli hususun bu konularda gösterilecek ihtimam oldu¤unu belirten ve tarikat ehlinin Receb, ﬁaban ve Ramazan aylar›n› oruçlu geçirip,
alt› gün de ﬁevvâl ay›nda oruç tutmas› gerekti¤ini söyleyen Hüdâyî, bu söylediklerini. “Kim Ramazan orucunu tutar ve peﬂinden ﬁevval ay›ndan alt› gün oruç
tutarsa aynen bir y›l oruç tutmuﬂ gibi olur.” (Suyûtî’den) hadisiyle destekler.
Azîz Mahmud Hüdâyî, bunlara ilâveten Muharrem, Rebiülevvel ve Zilhicce aylar›n›n on gününü, her hafta pazartesi ve perﬂembe günlerini de peygamberin
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oruçlu geçirdi¤ini, pazartesi günü peygamberin dünyaya geliﬂ günü olup, perﬂembenin de Allah’a “arz-› âmâl” günü olmas› dolay›s› ile yine o gün peygamberin “bir sâlih amel üzere olmak” istedi¤inden oruç tuttuklar›n› belirtmiﬂtir.39 Bu
hali yaﬂayarak, müridlerine eserlerinde ve sohbetlerinde tavsiye etmiﬂtir.
ﬁeyh Hüdâyî, Halvet40 ve Celvet41 tariklerinden bahsederken her ikisinin de Allah’a eriﬂtiren yollar oldu¤unu söyleyip, hacca giden insanlar›n kiminin kara kiminin deniz yolunu tercih edip Mekke’de buluﬂmalar›n› buna misal olarak vermiﬂtir. Celvetîlikte “usûl-i esmâ” on ikidir, ama bunun ehli azd›r. Hüdâyî’nin
ﬂeyhli¤i döneminde yedinci isme gelene hilâfet verilmektedir.42 Celvet ehlinin
sülûkunun tevhîd, riyâzat ve mücâhede ile oldu¤unu ifade etmektedir. Bu mücâhedenin boﬂa gitmeyip Allah taraf›ndan mükâfatland›r›laca¤›na dair Ankebut
sûresinden “Ama Bizim u¤rumuzda cihâd edenleri elbette yollar›m›za eriﬂtirece¤iz.” (K 29:69) âyetini söyler.
Hüdâyî, mücâhedenin sahabenin yolu oldu¤unu söyleyip, kendisi için bir tevâzu ifâdesi olan “fakîr” diyerek, iki tarîk ile sohbet etti¤ini belirtir. Yolunun halvet ve celvetî birleﬂtirdi¤ini ifade ederek, müridlerine vasiyet olarak, gece ve
gündüz tevhîd için çal›ﬂmalar›n›, ve zikre devam etmelerini söyler. Bu sayede
mürid, Hakka ulaﬂmaya engel teﬂkîl eden nefs-i emmâreden,43 kötü ve yerilen
ahlâktan cehd ile kurtulur.
Nefsin ›slah›n›n en önemli husus oldu¤unu, insan›n kendi nefsini ›slah etmeden baﬂkas›n›n iﬂiyle meﬂgul olmas›n›n gaflet oldu¤unu belirtir.
Burada ﬂeyh efendinin kesin bir tâlimat› oldu¤unu düﬂündü¤ümüz ﬂu ibâreyi
aynen al›yoruz. “‹mdi riâyet-i ﬂeriat-› ﬂerîfe ile zâhirin ta’mire ve tarîkat-i meﬂâyih-i i’zâm ile bât›n›n tenvîre sa’y-› beli¤ ede.” Son derece hassas olan ﬂeriat ve
tarikat konular›nda kendisinin fikri aç›kça bellidir. ﬁeriate tam ba¤l›, dinin kurallar›na sâd›kt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî tekke medrese münakaﬂalar›n›n en yo¤un yaﬂand›¤› (Kad›zâdeler-Sivâsîzâdeler) dönemde sema ve mus›kîyi müdafaa eden Sema’ Risâlesi (Keﬂfü’l-k›na’ an vechi’l-sema’44 ’ni kaleme alm›ﬂt›r. Risâlede Hüdâyî “samimi bir derviﬂe gerekenin salihlerin yoluna devamla peygamberin sünnetine uymak ve Hak kap›s›nda sabit kadem olmak”45 diyerek bu tart›ﬂmalara çözüm getirmiﬂtir.
Münirî Efendi’ye yazd›¤› mektupta tevhîdin üç mertebe oldu¤unu belirtir. Bunlar: Tevhîd-i Ef’âl, Tevhîd-i S›fât ve Tevhîd-i Zât’t›r. Bu mertebelere eriﬂmenin
ancak kâmil insan›n sohbeti ile sa¤lanabilece¤ini ve sâlikin buna o kâmil mürﬂîde hizmetle eriﬂebilece¤ini belirtir. Hele ki Hak âﬂ›k›, talibi; ﬂerîat ve tarîkatin
gereklerini gücü yetti¤i nispette yerine getirip, Allah’›n zikri ile meﬂgul olup, ilâhî aﬂk› elde etmek için çok gayret göstermelidir, diyerek; bütün inanan insanlara ﬂeriat dahilinde yaﬂaman›n, ﬂirk karanl›¤›ndan insan› kurtar›p keﬂfin nuruna
eriﬂmenin s›rr› oldu¤unu söyler ve yine selâm ile mektubunu bitirir.
ﬁeyh Hüdâyî’nin bu mektubu bize onu anlatan en özlü eseridir. Kendisi kurdu¤u dergâh›nda mektubunda iﬂledi¤i bütün konularda dersler verip, kendi kendisi ile, yaﬂad›¤› cemiyet ile ve Allah ile bar›ﬂ›k insanlar›n yetiﬂmesini sa¤lam›ﬂ,
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bu zevât›n hilâfet al›p, onlar›n da kendileri gibi “hay›rl›” insanlar yetiﬂtirmelerine vesile olmuﬂtur. Vakf›n bütünüyle yaﬂayan canl› bir organizma gibi faal ve
hizmette oldu¤unu, sabah namaz› ile baﬂlayan toparlanman›n, Kur’ân okuyarak
devam etti¤ini, bu halin bedensel ve zihinsel temizliklerden sonra bütünüyle bir
ar›nm›ﬂl›kla gerçekleﬂtirildi¤ini anl›yoruz.
Vaaz, e¤itim ve ö¤retimin bir parças›d›r. Vaazlar dinî ve güncel konular hakk›nda olabilir. Ancak vâk›f›n bilhassa üzerinde durdu¤u vaizin tarîki yahut ald›¤›
e¤itimdir. Çünkü, cami cemaatine anlat›lacak konular bilgi aktar›m›n› sa¤lamal›d›r. Yediy›ld›z, “Cami, Osmanl›lar›n üniversitesi durumunda olan medresenin
halka aç›lan kap›s›, konferans salonudur. Medresede elde edilen bilgiler, medresenin hocalar› veya talebeleri taraf›ndan bu yolla halka aktar›labilmektedir.”46
demektedir.
Kültür hayat›nda tekkelerin önemli bir rolü de, “ayd›nlara ve ayd›nlar›n eserlerine muhatap olacak zümrelere Farsçan›n bu müesseselerde ö¤retilmesiydi. (...)
Farsça Mevlevîhanelerde Mesnevî okutularak veya husûsî hocalar nezâretinde
metin okutularak ö¤retilirdi.”47
Faroqhi, “dergâhlar›n kütüphanelerini klâsik edebî kültürün arac›s› olarak de¤erlendirmek gerekir.”48 demektedir.
Kitaplar bütünüyle kültür gelene¤inin ve bilginin aktar›lmas›n› sa¤layan araçlard›r. Vakfedilen kitaplar›n okunmas›, bize bu külliyede kütüphanenin ve bu
mekândaki davran›ﬂ biçimleriyle ilgili kurallar›n uygulanmas› gibi e¤itim-ö¤retim hizmetlerinin varl›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca ileride görülece¤i üzere kitaplar›n bak›m›, korunmas› ve ödünç verme iﬂlemleriyle ilgili görevliler de vard›r.

6.2. Dinî Hizmetler
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Üsküdar Hüdâyî mahallesinde yapt›rd›¤› cami; burada k›l›nan beﬂ vakit namaz›, cuma namazlar› ve iki bayram namaz› ile bütünüyle günlük hayat›n canl›l›¤›n› yakalam›ﬂ ve yönlendirmekte olan bir mek(nd›.
Cami ve mescidler öncelikle ibadet yap›lan yerlerdir. Zaten vâk›f da vakfiyesinde bu camide k›l›nacak namazlar› aç›klam›ﬂt›r. Fakat camileri “halk e¤itimi yap›lan yerler”49 olarak da görmek mümkündür.
Profesör Y›lmaz, “‹lim erbâb› medreselerde ders okutup câmilerde ﬂer’î ilimleri
halka talim ederken; tarikat ehli, meﬂayih ve derviﬂler de tekke ve zâviyelerde
zikir, fikir ve sohbet meclisleriyle irﬂâd hizmetlerini yürütüyorlard›. Bu devirlerdeki tarikat erbâb›n›n ﬂer’î ilimlere vâk›f ve hatta bu ilimlerde de mütebahhir
derecede bulunmalar› tekke erbâb› ile medrese mensuplar› aras›nda kayda de¤er münakaﬂalar›n zuhuruna imkân b›rakm›yordu.”50 demektedir. Tasavvufî
dünya görüﬂünün esasl› bir ﬂekilde ﬂeriatte sabit üslubunun cemiyetteki huzuru bir de teorik yönden beslemesi söz konusudur. Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin vakf›nda, Kapdân-› Deryâ Halil Paﬂa gibi sarayda gözden düﬂenleri himaye edebilmesinde bütün bu hassas dengeleri Allah r›zas› ve “tevhid” inanc›yla
gözetmesinin pay› olmal›d›r.
506

.

Hüdâyî Camiinin imamet ve hitabet vazifelerini, öncelikle hayatta iken Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin kendisi yürütecek, vefât›ndan sonra evlâd›n›n aslah›na nesilden nesile intikal edecek ﬂekilde devrolacak, ne zamanki evlâd›ndan bülû¤a
ermemek gibi bir sebeple bu hizmetlere ehil evlâd bulunmaz, evlâda bu kabiliyet gelinceye kadar kendi tariki fukaras›n›n Kur’ân okumay› bilen, fâz›l ve aslah›na, (vâk›f›n tarikatine bizzat veya bilvas›ta mensub olanlar bu hususta eﬂit olarak de¤erlendirilecek), vâk›f›n tarikinin müntesibleri aras›nda ehil olan yoksa
sair sulehan›n aslah›na verilecek, sonra evlâd›ndan rüﬂd ve salahiyeti haiz biri
oldu¤unda bu hizmet ona geçecektir. ‹mam ve hatib için günlük onar akçe ücret tayin edilmiﬂtir.
Camiin imaml›¤›n›n bizzat vak›f kurucusu taraf›ndan yap›lmas› ve görevin ölümünden sonra çocuklar›nca devral›nmas› dikkat çekicidir.
Beﬂ müezzin günlük ikiﬂer akçe (5 vakit, cuma ve bayram namazlar›nda camide
topluca haz›r bulunacaklard›r.), mütevelli günlük beﬂ akçe, câbî günlük iki akçe, ser-mahfil günlük iki akçe, iki kayyum günlük ikiﬂer akçe, bir meremmetçi
günlük iki akçe, üç devir-hân ve na’t-han günlük birer akçe, muarrif günlük bir
akçe, ferrâﬂ günlük bir akçe, ﬂad›rvan›n su yolunun tamircisi günlük bir akçe ile
görevlendirilmiﬂlerdir.
Tablo-4: Hüdâyî Camii Görevlileri ve ücretleri
Cami
Görevlileri

Görevli
say›s›

Günlük ücret
(Akçe)

Toplam
(Akçe)

‹mam

1

10

10

Hatip

1

10

10

Mütevelli

1

5

5

Câbî

1

2

2

Müezzin

5

2

10

Kayy›m

2

2

4

Ser-mahfil

1

2

2

Meremmetçi

1

2

2

Devirhan ve Na’than

3

1

3

Muarr›f

1

1

1

Ferrâﬂ

1

1

1

Toplam

18

-

50

Camiin bütün görevlileri Hüdâyî tariki mensuplar›ndan atan›yordu. Atanacak
kiﬂilerin tarikat›n âdâb ve erkân›yla ahlâklanm›ﬂ ve “s›fât-› memduha ile ittisaf
etmiﬂ” bulunmalar›, sâlih kimseler olmalar› gerekiyordu. Beﬂ müezzin beﬂ vakit
namazda, iki bayram ve cuma namazlar›nda toplu bulunuyor, iki kayy›m ise
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kandilleri, çera¤lar› yakmak, kap›lar› kilitleyip açmak, anahtarlar› saklamak, camiin sergi iﬂlerine bakmak, camiin avlusunu süpürmek, icab eden yerleri ›slah
ve tamir etmek gibi iﬂlerle meﬂgul olarak, birbirlerine yard›m ederek, iﬂlerini ihmal etmeyip, birbirlerine de müsamaha göstermiyorlard›.
Hüdâyî, vakfiyelerinde her gün düzenli bir ﬂekilde tevhîd, salavat, ihlas, ayr›ca
cüz okunmas›n› istemiﬂ, bu görevlerin bir k›sm›n› evlâd›na, bir k›sm›n› da tarîki mensuplar›na ﬂart etmiﬂtir.
Vak›f geliri vâk›f›n evlâd›n›n tasarrufunda oldukça, sevâb› vâk›f›n niyeti üzere
tayin eyledi¤i mahalle hediye edilecek ﬂekilde evlâd› her gün üç yüz tevhîd, yüz
salâvat ve üç ihlâs okuyacaklar. Bunlardan ayr› sâlih, mütedeyyin beﬂ kiﬂi her
gün beﬂ yüzer tevhîd, k›rkar salâvat, üçer ihlâs okuyup günlük hizmetleri karﬂ›l›¤› ikiﬂer akçe ücret alacaklard›r.
Vâk›f evlâd›n›n yedi-sekiz yaﬂ›nda olanlar›n›n bülu¤ ça¤›na kadar her gün yüzer
tevhîd, onar salâvat; bülu¤a erdikten sonra her gün yedi yüzer tevhîd, yüzer
salâvat okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye etmelerini istemiﬂtir.
Sâlih, ehl-i Kur’ân ve tecvid bilen otuz kiﬂinin her sabah namaz›ndan sonra
Hüdâyî camiinde buluﬂup “tarz-› hamâd ve nehc-i sedîd” üzere birer cüz okumalar›n›, görevleri karﬂ›l›¤›nda günlük ikiﬂer akçe ödeme yap›lmas›n› ﬂart etmiﬂtir. Bu cüz okuyucular vâk›f›n vakfetti¤i cüzlerden görevlerini yerine getirmiﬂlerdir. Onlara cüzleri da¤›tmak ve toplamak üzere aralar›ndan bir kiﬂi hâf›zu’leczâ olup, günlük bir akçe ücret alm›ﬂt›r.
Yine her sabah namaz› sonras› on iki tevhîdhân camide toplan›p beﬂ yüzer tevhîd, yüzer salâvat ve üçer ihlâs okuyup sevâb›n› Hz. Peygamberin ruhuna hediye edip, günlük ikiﬂer akçe alm›ﬂlard›r.
Buraya kadar belgelerden elde etti¤imiz bilgilere göre her sabah namaz›ndan
sonra Hüdâyî Camiinde kalabal›k bir grup toplan›p vâk›f›n getirdi¤i ﬂartlara uygun bir ﬂekilde önce Kur’ân okuyup sonra zikretmektedirler. Bu faaliyetin her
gün gerçekleﬂmesi Hüdâyî âsitânesi olarak an›lan dergâh›n müridlerinin coﬂkulu bir mânevî havada bir araya geldiklerini, külliyenin her gün canl›, yaﬂayan bir
kurum oldu¤unu göstermektedir.
Bunlardan ayr› her ö¤le namaz› sonras› on yedi tevhîdhîn beﬂ yüzer “tevhîd-i
Hayy-› Kadîr”, yüzer salâvat, üçer ihlâs okuyup sevâb›n› vâk›f›n gelmiﬂ geçmiﬂ
bütün kad›n ve erkek cedleri, evlâd ve ahfâd› ruhlar›na hediye etmiﬂlerdir. Görevlerine mukâbil günlük iki akçe ücret alm›ﬂlard›r.
Yine camide her gün sabah namaz› sonras› otuz cüzhan birer cüz okuduktan
sonra, sevâb›n› vâk›f hayatta oldukça onun s›hhat ve mevcudiyeti için, vefât›ndan sonra ruhuna hediye ederek hatim sonras› her zamanki duâ ile bütün müslümanlar yâd edilmiﬂtir. Cüzhanlar günlük üçer akçe alm›ﬂ ve içlerinden biri
müferrik-i eczâ olup, görevi karﬂ›l›¤›nda günlük iki akçe ücret alm›ﬂt›r.
On tevhîdhan sabah namaz› sonras› Hüdâyî camiinde bir araya gelip her gün biner tevhîd, yüzer salâvat, üçer ihlâs okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye ettikten sonra günlük üçer akçe ücretlerini alm›ﬂlard›r. Günlük üç akçe ücretle,
bir de kâtip görev yapm›ﬂt›r.
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Vâk›f›n tarikat›na mensup derviﬂlerden en sâlih olan› her gün Secde s(resi, Elif,
lâm, mim sûresi ve Mülk sûresi okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye ederek
günlük üç akçe ücret alm›ﬂt›r. Kur’ân-› Kerîm’de “Elif lâm mim” harfleri ile baﬂlayan alt› tane s(re tespit ettik. Bunlar s›ras› ile Bakara (2), Âl-i ‹mrân (3), Ankebut (29), Rum (30), Lokman (31) ve Secde (32) sûreleridir.
Külliyede çal›ﬂan vazifelilerin ücretlerine dair, 1680 y›l›nda tutulmuﬂ olan HTK
79 numaral› muhasebe defteri bize, vakfiyelerde atanan bu görevlilerin vakf›n
giderleri hanesinde isimleri ile tek tek say›lmas› sûretiyle uygulamadaki varl›klar›n› ispat etmiﬂtir.
Vâk›flar›n kendileri veya aile mensuplar› d›ﬂ›nda okuyucular gibi baﬂka bir ekonomik s›n›f›n varl›¤›n›n do¤mas›na sebep olmalar› da ayr›ca dikkat çekicidir.
Vak›flar yeni meslek gruplar› oluﬂmas›na ve iﬂ imkânlar›na da yol açan sosyoekonomik kuruluﬂlar halinde karﬂ›m›za ç›kmaktalar.
Buraya kadar özetlenecek olursa, sabah vakit namaz› ile baﬂlayan hayat çeﬂitli
faaliyetlerle yats› vaktinden sonraki dualarla ertesi güne kavuﬂana kadar sürüp
gitmektedir.

6.3. Sosyal Hizmetler
Azîz Mahmud Hüdâyî, özellikle Cuma geceleri, Kadir geceleri, Mevlit Kandili ve
di¤er bütün mübârek gün ve gecelerde vakf›n mutfa¤›nda piﬂirilecek yemek için
y›ll›k 45.560 akçe tahsis etmiﬂtir. Piﬂen yeme¤in bu mübârek vakitlerde camiinde, zâviyesinde toplanan tarîkat› mensubu derviﬂlere ve s(ir fukaraya da¤›t›lmas›n›, onlar›n da vâk›f›n ruhuna duâ etmelerini ﬂart etmiﬂtir. Namaz vakitleri aras›nda sadece duâ edilmedi¤ini dergâh›n mutfa¤›nda yemeklerin piﬂirilip topluca yemekler yendi¤ini ve civardaki fakirlerin de gözetildi¤ini yine vakfiyelerinden tespit etmiﬂ bulunmaktay›z.
Azîz Mahmud Hüdâyî vakfetti¤i menzillerden yedincisini kendi tarikatine mensup Hüdâyî camiinde hizmet veren, sâlih, erﬂed, ciddi ve en çok muhtaç olanlar›na, sekizincisini camiindeki beﬂ müezzinden en çok muhtaç olan›na, yine Üsküdar’da Hamza Fakih mahallesindeki dokuzuncu menzili de di¤er bir muhtaç
müezzinine vakfetmiﬂtir.
Hüdâyî, kendi soyu tamam›yla tükendi¤inde, vak›f gelirinin Harameyn fukaras›na da¤›t›lmas›n› istemiﬂtir.

6.4. Aile Fertlerine Harçl›k
Aile fertlerine harçl›k hizmetinde, öncelikle ilk Hüdâyî vakfiyesinde belirtilen
“tasarruf ve süknâ hakk› hayatta oldukça vâk›f›n kendisine ait” olacak ﬂekilde
vakfedilen Üsküdar’daki 9 menzilin kullanma hakk› kendisinin vefît›ndan sonra çocuklar›na geçecektir. Menziller s›ras› ile büyük k›z› Ümmügülsüm hatun,
Rukiye hatun, Fatma hatuna, hamam› ve bütün müﬂtemilât› ile di¤er bir menzi509
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li Zeynep Hatuna, bir baﬂka hamam ve müﬂtemilât› olan menzili de Hatice Hatuna ömürleri boyunca her türlü kullanma ve oturma haklar› ile vakfetmiﬂtir. Bu
beﬂ k›z evlâda tahsis edilen mülklerden istifâde hakk› k›zlar›n›n çocuklar›n›n da
yararlanmas› için soylar› tükenene kadar devam edecek, ﬂâyet evlâd›ndan birinin nesli di¤erlerinden evvel sona ererse, onun hissesi kardeﬂler aras›nda yine
nesilden nesile olacak ﬂekilde k›z ve erkek çocuklar aras›nda ﬂeriatin belirledi¤i
çerçevede (erke¤e 2, k›za 1) verilmek suretiyle aralar›nda paylaﬂt›r›lacakt›r.
K›zlar›ndan Zeynep ve Hatice Hatunlar›n menzillerindeki hamamlarla ilgili tasarruf hakk›n› ise bütün evlâd›na nesilden nesile k›z ve erkek çocuklar aras›nda
eﬂit olarak istifade edebilecekleri (elbise soyunma mahalleri, vs. gibi bütün müﬂtemilât› ile birlikte) ﬂekilde vakfetmiﬂtir.
ﬁâyet k›zlar›n›n evlâd›n›n nesli tamamen sona ererse söz konusu menzillerden
her birinde vâk›f›n tarîkat›na hizmet eden fukaradan en sâlih olan› oturacak,
e¤er bu fukaradan istenen özelliklere sahip kimse bulunmaz ise Üsküdar’daki
ulemâ ve fakihlerin oybirli¤i ile kararlaﬂt›racaklar› en sâlih ve muhtaç olan mümin ve muvahhid kiﬂiler tasarruf edeceklerdir.
Hüdâyî, alt›nc› vak›f menzilini bekâr olan azadl› câriye ve kölelerine tahsis etmiﬂtir. Merhum Profesör Barkan, “utekaya ayr›lm›ﬂ olan mevk›in ehemmiyeti ve ebnâdan sonra hemen utekan›n geliﬂi, nazar-› dikkati celbetmektedir.”51 demiﬂtir.
“Mülkün vak›f hâline sokulmas› sûretiyle ‹slâm miras hukukunun d›ﬂ›na ç›kmak imkânlar› hâs›l olunca, tatbik edilen yeni sistemlerin hemen hemen müﬂterek diyebilece¤imiz bir özelli¤i, azadl› kölelerin eski sâhiplerinin miras›ndan faydalanmalar›n› temin için yeni yollar bulunmuﬂ olmas›d›r. Gerçekten
‹slâmî denilen miras kaidelerine göre, köle sahipleri, onlar›n akrabalar› imiﬂ gibi, azadl› kölelerinin miras›na girmek (velâ) hakk›na sâhip olduklar› halde,
azadl› köleler, ikinci veya üçüncü dereceden bir mirasc› olarak dahi, “mevlâ”lar›n›n miras›ndan faydalanamamakta idiler. Halbuki, XV. ve XVI. as›rlar ‹stanbul’unda sosyal münasebetlerin nizam ve psikolojisi kölelerin bu derecede ihmal edilmesine elveriﬂli de¤ildi.”52
Azîz Mahmud Hüdâyî de sair vâk›flar gibi azadl› kölelerini Barkan’›n belirtti¤i
incelikle gözetmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, onun azadl› köleleri de bir vefa borcu olarak yorumlanabilecek ﬂekilde Hüdâyî külliyesinin hizmetlerine destek teﬂkil
edecek mahiyette vak›flar kurmuﬂlard›r. Meselâ, Hüdâyî’nin utekâs›ndan Kamer
Bac› bt. Abdullah53 Üsküdar Süleyman A¤a mahallesindeki evinin (menzilinin)
oturma hakk›n› hayatta iken kendisine vakfedip, vefât›ndan sonra da Hüdâyî camiinin hatibine “dilerse sâkin ola, dilerse âhere icara vere” diyerek vakfetmiﬂtir.
Sevâb› ruhuna hediye edilmek üzere her gün bin tevhîd, on salavat, üç ‹hlâs, bir
Fâtihay› Hüdâyî camii hatibinin okumas›n› isteyen vâk›fe Hüdâyî’den “Kutbü’lârifîn, zahru’l-vâs›lîn merhum ve ma¤fûrun-leh eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi Hazretleri”, “Azîzim ve Seyyidim merhum müﬂârünileyh” ifadeleriyle bahsetmektedir. ﬁeyh Mahmud Hüdâyî’nin vefât›ndan takrîben otuz üç y›l sonra vak›f kuran
onun utekas›n›n duydu¤u ba¤l›l›k, sayg› ve sevginin iﬂareti olarak kabul etti¤imiz bu sözleri azatl› kölelerle onlara hükmedenler aras›ndaki iliﬂkiye örnek olmas› sebebiyle, özellikle burada zikretmek istedik.
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Hüdâyî’nin di¤er bir utekâs› Belk›s Hatun bt. Abdullah54, Hüdâyî vakf›na ait arsa üzerine müceddeden kendi mal› ile bina eyledi¤i menzilini, vefât›ndan sonra kiraya verilip, elde edilen gelirden sevâb› ruhuna hediye edilmek üzere tevhîd, salavat ve ‹hlâs okumalar› için Hüdâyî camii müezzinlerini görevlendirmiﬂtir.
Bu örneklerle Allah r›zas›n› elde etmek amac›n›n eseri olan vak›flar›n sosyal
dengelerin sa¤lanmas›na katk›s›n› belirlemiﬂ oluyoruz. Bu konu sivil toplumun
yaﬂay›ﬂ›na en güzel ve canl› örnektir.55
“Vak›f, akrabal›¤a, h›s›ml›¤a, m›nt›kalara, mesleklere, dinî veya lisânî hususiyetlere ba¤l› olarak teﬂekkül eden içtimâî zümreler aras›nda âhenk beraberli¤i
temin eden bir kuvvet olarak da ehemmiyet taﬂ›maktad›r. Vakf-› ehlî veya vakf› zürrîler, aile menfaatine hizmet etti¤i gibi sadece âilede fakir olanlar için kurulan vak›flar da mevcuttur. Di¤er taraftan vakfiyelerde, âzâdl› kölelerin, aile
fertleriyle birlikte ve ayn› hayat seviyesinde yaﬂamalar›n› temin edecek hükümlere rastlanmaktad›r.”56
Gelir ve hizmetlerinden aile üyelerinin yararlanmas› amac›yla kurulmuﬂ bir çok
vak›f vard›r. Gayri menkullerin keyfî ve muhtemel devlet müsaderesinden korunmas› gayesi, k›z evlâda ﬂer’i hükümlere ra¤men yar›m hisse yerine tam hisse tahsisi gibi miras hukukunun dahi etraf›nda dolaﬂ›lmas›, tam uygulanmad›¤›
da vak›f kültürü ile ortaya ç›km›ﬂ sosyal çözümler olarak görülmelidir.57 Azîz
Mahmud Hüdâyî hazretlerinin mutasavv›f olarak dünya mal›na önem vermemesi hayatî tedbirleri almas›na engel teﬂkil etmemiﬂtir.
“... Osmanl› ‹mparatorlu¤unda bir k›s›m vak›flar› ve bilhassa evlâtl›k vak›flar
sistemini, gerek devletin müsâdere temâyüllerine ve gerekse ‹slâmî miras hukukunun inhilâl ettirici tesirlerine karﬂ› toprak malikâne sahibi zenginlerin aksülâmelleri, asalet fikriyle ailelerin ﬂeref ve bütünlü¤ü hissinin buldu¤u çareler
olarak tetkik etmek mümkündür.”58

7. Hüdâyî Vakf›n›n Yönetimi
Hüdâyî hazretleri söz konusu binalar ve hizmetler toplulu¤unun arkas›nda bunlar› yaﬂatan ve ayakta tutan vakf›n› kurduktan sonra vakf›n her türlü faaliyetinde sorumlu görevliler tesbit etmiﬂtir. Yönetime tayin edilen görevliler esasen
vakf›n kuruluﬂunda belirlenmiﬂ kiﬂilerden oluﬂuyordu. Vakfiyelerde vak›f idaresine atanan vazifeliler, en ince ayr›nt›s›na varana kadar kiﬂilik olarak ve görev
tan›mlar› ile belirtilmiﬂtir. Bu görevliler mütevelli, kâtip, câbî ve nâz›r ünvanlar›n› taﬂ›yorlard›. Yapacaklar› iﬂler ise tevliyet, kitâbet, cibâyet ve nezâret olarak
adland›r›lm›ﬂt›.
Azîz Mahmud Hüdâyî bu görevlerle ilgili gereken tüm bilgileri vakfiyelerinde
vermiﬂtir. Vakfiyelerden yola ç›karak elde etti¤imiz bilgiler ﬂöyledir:
Tevliyet görevi önce kendisi taraf›ndan, sonra nesilden nesile evlâd› taraf›ndan ve
neslinden kimse kalmaz veya neslinden gelenler bu görevi yürütecek kabiliyet ve
salâhiyette olmaz iseler kendi tarikati derviﬂleri aras›ndan salih ve dürüst olan
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kimselerce yürütülecekti. ﬁâyet vâk›f›n tarikinin müntesipleri aras›ndan ehil olan
bulunmaz ise sair sulehan›n aslah›na bu vazife verilecekti. Azîz Mahmud Hüdâyî
kendisinden sonra mütevelli olanlar için dokuz numaral› Evâhir-i Rebiülevvel
1031/Ocak 1622 tarihli vakfiyesinde ﬂu ﬂekilde bir ﬂart getirmiﬂtir: “Evkâf-› mezbûrenin tertîb-i mühimmâtiyçün rey’-i hâkimi’ﬂ-ﬂer’ ile bir müstakîm, maslahatgüzâr, âkil ve müdebbîr ve dîndâr kimesne mütevelli nasb olunub mütevelli-i mezbûr akârat-› mesfûreyi sâl-be-sâl icâre-i ﬂer’iyye-i mû’tâde ile îcar idüb ve nukud› mezkûreyi her y›lda onu on bir olmak hesab› üzere yerlerinde mukîm ve muâmelelerinde müstakîm mâl-dâr kimesnelere muâmele-i ﬂeriyye ile virüb (...) rehn-i
kavî ve kefili melî alub yahud muktezây› hâle göre birisiyle iktifâ eyleye.”
Tevliyet ücreti olarak; 12. vakfiyede vakfetti¤i 8.000 akçenin gelirinden elde edilen y›ll›k 800 akçe ve buna ilâveten di¤er vakfiyelerinde tayin edilen günlük toplam 7 akçe ödenecektir. Bu ücretlerin ödendi¤ini evvelce aktard›¤›m›z HTK 12
ve 79 numaral› muhasebe defterlerinden belirledik.
Azîz Mahmud Hüdâyî, mürﬂidi oldu¤u Celvetî tarikati derviﬂlerinin, kurdu¤u
vakfa ve vakf›n hizmetlerinin gerçekleﬂti¤i külliyeye hep sahip ç›kmalar›n› ve
hizmette devaml›l›¤›n sa¤lanmas› için onlar›n da gayret etmelerini vak›f ﬂart›
olarak 9. vakfiyesinde ﬂu ﬂekilde dile getirmiﬂtir: “Fukaray› tarîk-i mübârekleri
vakf-› ﬂerîfe hasbî nezaret ve dâima tamam garaz vakfa sarf ve himmet eyleyeler.” Vak›f iﬂlerinin hepsinin mutlaka kad› onay›na ba¤l› olmas›n›, iﬂlerin hukuk
çerçevesinde yürütülmesini de vak›f ﬂart› olarak getirmiﬂtir: “Ba’de zâlik küllihi
cemî’i umûr-› mezkûre rey’i hâkimi’ﬂ-ﬂer’a mufavvaz ola.”
Cibâyet görevi ise vak›f mürtezikalar›ndan sâlih birine meﬂruttur. Günlük olarak toplam alt› akçe ücret tayin edilmiﬂtir.
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Buradan itibaren külliyenin yönetiminde görev alan kiﬂilerin, mülhak vak›flarda verilen tariflerinin üzerinde durmak istiyoruz.
Vâk›f ve vâk›feler, verilmesini istedikleri hizmetin; kimler taraf›ndan, ne zaman
ve ne ﬂekilde yap›lmas› gerekti¤ini en ince ayr›nt›s›na kadar belirtmiﬂlerdir.
Mülhak vak›flar›n hemen tamam› tevliyet görevini “dürüst, kâmil, âlim” olarak
bildikleri Hüdâyî vakf› mütevellisine vermiﬂlerdir. Kâtiplik, nâz›rl›k ve cibâyet
iﬂleri de ayn› ﬂekilde kat›ld›klar› vakf›n idarecilerine verilmektedir. Merkezî idarenin küçük gibi görünen ama birleﬂtiricili¤i ile büyüyen halini burada tespit
ediyoruz. Bu da giderek artan say›daki yeni vak›flar›n kat›l›m› ile iﬂlerin daha
da yo¤unlaﬂmas› ve o nispette sorumluluklar›n katlanmas› olarak ortaya ç›k›yor.
Bütün bu vak›f görevlerine ilâveten bir de zaviyedeki görevli derviﬂlerin takip
edilip di¤er bütün vak›f ﬂartlar›n›n tam anlam›yla yürütülmeye çal›ﬂ›lmas›, bize
bilgisayars›z bir ortamda son derece ürkütücü gelmektedir. Bu da, buldu¤umuz
yaz›l› her türlü kayd›n iﬂlerin takibi aç›s›ndan fevkalâde önemsendi¤ini gösterir.
‹stanbul’daki koleksiyonda baz› muhasebe defterlerinin d›ﬂ kapaklar›nda mütevellinin ad› kay›tl› idi. Meselâ, an zaman-› Tevliyet-i Osman Dede gibi. Bu da bize böylesine karmaﬂ›k bir vazifeler a¤›nda düzenin nas›l sa¤land›¤›n› anlatmaktad›r.
Vak›f görevlilerinin en küçük iﬂ tan›m› için dahi olsa, vâk›flar taraf›ndan titizlikle tan›mlanmas›, aranan niteliklerin dile getirilmesi günümüz aç›s›ndan adeta insan kaynaklar›n› de¤erlendiren, analizini yapan ve matlûba muvâf›k surette çal›ﬂan› arayan zihniyetin temsilidir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Koleksiyonunda, sosyal münasebetlerle ilgili baz› belgeler de bulunmaktad›r. Hüdâyî külliyesi yönetiminin iﬂleri nas›l idare etti¤ine dair bu suretle bilgi edinebildik. Hüdâyî evkaf› mütevellisi Hac› Osman Dede b.
Dâvud;59 mahkemeye baﬂvurarak, Hüdâyî’nin su yolu mühimmat›na vakfetti¤i
odalarda kalanlar›n vergi toplay›c›lar› taraf›ndan vergi ödemeleri için rahats›z
edildiklerini ifade ederek, tekrar rahats›z edilmemelerini sa¤lamak üzere ﬂer’î
mahkemeden hüccet talep ediyor. Talebinin sa¤lam delillere dayand›¤›n›, konunun daha evvel bu ahali için verilen emr-i ﬂerife dair hazine-i âmiredeki mevkufat defterlerine bak›lmas›n› isteyerek aç›kl›yor. Hâce Hatun mahallesindeki
on sekiz oda ve Üsküdar’daki di¤er kiﬂiler avâr›zlar› karﬂ›l›¤›nda muâf tutulmuﬂlard›r, ﬂeklinde mevcut durumun düzeltilmesi için hukuktan beklenenin yap›lmas›n› istiyor.
Söz konusu belgede ﬂöyle denmektedir: “(...) Merhum eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi
(...) hazretlerinin evkâf-› daireleri kaymakam› olan fahrü’s-sülehâ el-hâc Osman
Dede b. Dâvud mahfel-i kazâda bast-› kelâm ve ta’bîri ani’l-merâm idüb Azîz-i
müﬂarünileyhin su yolu mühimmat›na vakfeyledi¤i odalar›nda sâkin olanlar
bundan akdem der-saâdete arz-› hâl idüb zikrolunan odalar hatt-› hümâyûn-u
saadet-makrûn ile muâf ve müsellem olub tekâlif viregelmiﬂ de¤iller iken menzil-i âtî akçesi talebiyle rencîde ve remîde iderler kadîmden olugelmiﬂe muhâlif
rencîde ve remîde olunmamak bâb›nda emr-i ﬂerif verilmek ricâ eylediklerinde
haklar›nda merhamet-i padiﬂâhî ve râfet-i ﬂehinﬂâhî feyezân idüb hazine-i âmi513
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rede mahfûz olan mevkûfat defterlerine nazar olundukda nefs-i Üsküdar ahalisi avâr›zlar› mukâbelesinde Azîz-i müﬂârünileyhin Hâce Hatun mahallesinde
vaki’ on sekiz bâb odalarda ve nefs-i Üsküdar’da sâkin sair neferât›n hatt-› hümâyun ile muâf oldu¤u mestûr ve mukayyed bulunmag›n vech-i meﬂrûh üzere
amel olunmak ferman olunmuﬂdur deyü takrir-i meﬂrûhuna muvâf›k ve mazmun› ﬂer’i-ﬂerîfe mutab›k tu¤ra-y› garrâ-y› sultânî ile mahalli emr-i âlîkadr vâcibü’litâ ve kadîmden viregelmiﬂ de¤iller ise rencîde ettirilmeye deyü buyuruldu ﬂerif lâz›mü’l-imtisâl vârid olmuﬂtur hâlâ fukara-i mezbûr yine ba’z› tekâlif-i ﬂukka ve menzil akçesi içün rencîde ettikleri cihetden zikrolunan emr-i ﬂerîfe nazar
olunub mûcibince taraf-› ﬂer’den dahî hüccet-i ﬂer’iyye verilmek matlûbumdur
deyüb fi’l-hakîka emr-i ﬂerîfe nazar olunub mazmûnu takrîrine mutab›k olmag›n
cânib-i kavimden dahî li-ecli’l istihkâm iﬂbu hurûf ketbolundu.”
Ayr›ca, vakf›n toplumdaki di¤er iﬂlevlerinden birine örnek olarak ﬂu belgeden
bahsetmek istiyoruz. Hüdâyî nukud vakf›n›n kaymakam mütevellisi olan hatip
‹brahim Efendi’den Mustafa Çavuﬂ60 isminde bir kiﬂi %10 faizle 88 kuruﬂ borç
al›yor ve karﬂ›l›¤›nda rehin olarak bir mücevher kuﬂak b›rak›yor. Üç y›l›n sonunda borcunu 115,5 kuruﬂ olarak ödeyece¤ine dair ﬂahitler huzurunda bir hüccet yaz›yor. Söz konusu belgenin benzerlerinden türbe koleksiyonunda yüzlerce bulunmaktad›r. Bu bize günün ﬂartlar›nda ekonomik ihtiyaçlar›n, borç al›ﬂveriﬂinin bir tak›m uygulamalar› oldu¤unu ve karﬂ›l›kl› güven oluﬂturulmas›nda rehin, ﬂahitler, imzal› belgelerin arac› olarak kullan›ld›¤›n› ve Osmanl› toplumunun günlük hayat›nda gerçekte “yaz›l› belgelerle” kal›c› iﬂ iliﬂkilerini denetleyebildi¤ini ve borç al›m›nda Kur’ân hükmüne itinay› da göstermektedir.
Hüdâyî Vakf›n›n hizmetini, Hüdâyî türbesinin duvar›nda yaz›l›, ﬂu beyit özetlemektedir:
Dilâ tahsîl idem dersen e¤er zevk-› ilâhîden
Nasibini al›r elbet giren bâb-› Hüdâyî’den
Bu beyit, toplumda çeﬂitli kademelerdeki insanlara cinsiyet, ›rk, renk, etnik
farkl›l›k gözetmeksizin, mânâdan al›nacak zevkin ö¤renilmesi için Hüdâyî vakf›n›n kap›s›ndan girenin nasibini elde edebilece¤ine dair ayr›ca çok anlaml› bir
mesaj vermektedir.
Halka aç›k ve sivil-medeni ve siyasal bask›dan ba¤›ms›z, özerk olan toplumda
insanlar›n; yaz›l› olmasa dahi belli bir gelenek ve görenek etraf›nda bütünleﬂmesi, ayn› gaye u¤runda çal›ﬂmas› söz konusudur. Hüdâyî hazretlerinin kurdu¤u
vakf›n hizmetleri belki de ça¤daﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›n›n henüz yakalayamad›¤› bir baﬂka seviyede, bir baﬂka boyutta faaliyet göstermiﬂtir.

8. Sonuç
Buraya kadar Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›n›n kuruluﬂu, iﬂleyiﬂi ve hizmetleri
hakk›nda, buldu¤umuz belgelerin ve biraz da olsa onun eserlerinin ›ﬂ›¤›nda bilgi verdik. Gerber, “Osmanl› döneminde kurulmuﬂ küçük vak›flar›n bile halka
aç›k alanda ba¤›ms›z çal›ﬂan sivil toplum kuruluﬂlar›n›n en mühim örne¤ini
514

.

oluﬂturdu¤unu”61 belirtir. Osmanl›n›n egemen oldu¤u co¤rafyalarda resmî otoriteden ba¤›ms›z çal›ﬂan halk›n ortak faaliyetlerde bulundu¤u ve el birli¤iyle
ürettikleri sivil toplum kuruluﬂu var m›yd›, yok muydu sorusu hâlâ akademide
tart›ﬂma konusudur. Meselâ Profesör ﬁerif Mardin, ‹slâm ve sivil toplum üzerine yazd›¤› bir makalesinde Bat› ve Do¤u’nun birbirlerine karﬂ› ve bölünmüﬂ oldu¤unu belirtmektedir.62 Sanki Bat›n›n sivil toplum örgütlerinin hayal edilen ve
olmas› icab eden kabul edilebilir tek örnekmiﬂ oldu¤u görüﬂünden hareketle yaz›lm›ﬂ bu yaz›da; “sosyal iliﬂkilerin kendince ima edilerek ortaya ç›kar›lm›ﬂ yasalar› çerçevesinde çal›ﬂan yasal kiﬂilikle ve özerk, seküler ortaklar taraf›ndan
desteklenmekte ve güçlendirilmekte oldu¤u düﬂüncesi” üzerinde durulmaktad›r.63 Gerber; bu konuda “bunlar›n hiç birisinin ‹slâm dininde bulunmad›¤› iddias› ile özerk sivil toplum kuruluﬂlar›ndan eser de olmayaca¤› düﬂünülürdü.”64
diyerek Profesör Mardin’in söz konusu tahlili ile öncelikle Bat›’daki geliﬂmeleri
idealize etti¤ini vurgulamaktad›r. Zira sivil toplumun, seküler ve kendince ima
yollu yasalar›n günümüzdeki gibi olgun kavramlar olarak do¤mad›klar›n›, zamanla geliﬂtiklerini ço¤unlukla da geçici olarak birbirleriyle çekiﬂen güçlerin
pratik uzlaﬂmalar› olarak görüldü¤ünü belirtir. Gerber, yak›n geçmiﬂin araﬂt›rmalar›n›n bu türden “eski teorilerin” yanl›ﬂl›¤›n› ortaya ç›kartt›¤›n› söyler.65 Biz
burada sivil toplum için gereken siyasî otoriteden ayr›, özerk ve ortak faaliyet
alan›n›n vak›flarda çok canl› bir ﬂekilde yaﬂad›¤›n›n örnek modelini göstermeye
çal›ﬂt›k.
Hüdâyî vakf›, Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan kuruldu¤u tarihten itibaren,
özellikle tarikat merkezi olmas› sebebiyle, geniﬂ halk kitlelerinden giderek büyük maddî ve manevî destek bulmuﬂ bir kuruluﬂtur.
Mürﬂid-i kâmil, ilim ehli ve hukukçu olan Hüdâyî, yaﬂad›¤› dönemde hürmet
edilen ve sevilen bir ﬂahsiyet olmuﬂ ve Türkçe’de yerleﬂmiﬂ bir atasözünün canl› örne¤ini teﬂkil etmiﬂtir. Müslüman Türk kimli¤inin benimsedi¤i “Halka hizmet, Hakka hizmet” prensibini bizzat kendi ﬂahs›nda yaﬂayarak etraf›na anlatm›ﬂt›r. Bugün, modern psikolojinin dile getirdi¤i; karﬂ›n›zdakileri yönlendirmenin en do¤ru yolu, onlara yapmalar›n› istedikleriniz konusunda örnek olmakt›r
prensibini, Hüdâyî ba¤l› oldu¤u ‹slâm dininin ö¤retisi olarak benimsemiﬂ, nefsinden ar›nm›ﬂ bir mutasavv›f ﬂeyh olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu vakf› di¤erlerinden
ay›ran en önemli özellik, Hüdâyî’nin terbiyesi halkas›na ald›¤› insanlar›n davran›ﬂlar›n› yo¤urarak, bitmeyen bir alâka ve sevgi ile onlar› e¤itmesidir. Tekke ve
zâviyelerin, adeta toplumun emniyet subab› gibi insanlar› iyiye ve do¤ruya yönlendiren ve güzel ahlâk›n ö¤renilmesi için yo¤un halk kitlelerini kucaklayan
fonksiyonunu bir kere daha dile getirmeliyiz.
Dergâhlar; tarîkat büyükleri olan ﬂeyhlerin -veya tabir caizse ö¤reticilerin- adeta psikoterapi atmosferine sahip bir ortamda, insanlara zaaf ve h›rslar› ile mücadeleyi ö¤rettikleri, bunu öncelikle kendi nefislerinde yaﬂay›p, halleri ile örnek
teﬂkil ettikleri, dönemlerinin fikir, san’at, ve edebiyat kulüpleri oldu¤unu söyleyebilece¤imiz kuruluﬂlard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî, toplumda -ekonomik bak›mdan- üst tabakadan en alt tabakadaki insana kadar ulaﬂabilmiﬂ, hitap etti¤i kitle geniﬂ bir yelpazede hemen
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herkesi kapsam›ﬂt›r. Hüdâyî vakf›, yayg›n e¤itimi camiinde verilen vaaz ve hutbelerle, özel e¤itimi ise dergâhta iﬂlenen derslerle sa¤lam›ﬂ, nesillerden nesillere aktar›lan tasavvuf kültürünün, edebiyat›n, sanat›n merkezi haline gelmiﬂtir.
‹nceledi¤imiz dinî faaliyetlerin vakf›n e¤itim-ö¤retim hizmetleriyle beraber yürütüldü¤ü görülmektedir. Hüdâyî hazretleri vakf›ndaki kitaplar› camiinden d›ﬂar› ç›kar›lmamas› ﬂart› ile koruma alt›na almaya çal›ﬂm›ﬂ ve modern kütüphanecili¤in icab ettirdi¤i kurallar gibi günün en pratik çözümünü üretmiﬂtir. Aile
üyelerine tahsis etti¤i imkânlar›n o günün ﬂartlar›nda düﬂünülerek ele al›nmas›
bugün için zor bir veri olsa da anlaﬂ›lmaz de¤ildir. Fukaraya yiyecek ikram›, yetimlerin giydirilmesi ve mahallelinin hizmetine su getiren yollar›n yap›lmas›
sosyal ve dinî ﬂuurun nas›l yaﬂanm›ﬂ oldu¤unun örnekleridir. Bunlar› vakfiyelerinde bahsetti¤i Kur’ân âyetlerinin icab› olarak yapmas›, “hizmet” mefhumunun mânâs› ve delilidir.
‹slâm›n etik de¤erlerinin yaﬂayan numuneleri vak›flar›n sadece bir örne¤ini ele
ald›¤›m›z bu araﬂt›rmada, vakf›n kuruldu¤u ve çal›ﬂt›¤› ilk asr›nda, Azîz Mahmud Hüdâyî’yi sevenlerin dalga dalga büyüdü¤ünü tesbit ettik. Ancak bu makalede, konumuzu s›n›rlayabilmek için çeﬂitli vak›flar kurarak, sonra da Hüdâyî
vakf›na kat›lmay› ﬂart olarak getiren di¤er vâk›flar›n vak›flar›n› iﬂlemedik.66 Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin vakf›n›n hizmetleri, kuruluﬂundan yaklaﬂ›k 400 y›l sonra
günümüzde dahi faaliyetlerini insanlara hizmeti Hak sevgisinden ilham alarak
devam ettirmektedir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî. Keﬂfü’l-k›na’ an vechi’l-sema’. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paﬂa,
238-2.
Hüdâyî Türbesi’ndeki koleksiyondan buldu¤umuz Hüdâyî’ye ait on iki vakfiye tarihlerine göre ﬂu
ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
1. 27 Muharrem 1011/Haziran 1602 tarihli ‹stanbul Türbeler Müze Müdürlü¤ü (‹TMM)’nün verdi¤i kay›t numaras› Sand›k 6, numara 362, eﬂya s›ra no.118’dir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi
(VGMA)’nde ise 611 numaral› Mücedded 26 Anadolu Vakfiyesi Defterinde I. s›ra numaras› ve 1.
sahifesinde kay›tl›d›r. ‹stanbul’daki as›l vakfiye ve Ankara’daki suret vakfiyenin her ikisi de Arapçad›r.
2. Zilhicce 1014/Nisan 1606 tarihlidir. ‹stanbul Türbeler Müze Müdürlü¤ünde Sand›k 6, numara
362 ve eﬂya s›ra numaras› 117’de kay›tl›d›r. Ayn› vakfiye VGMA’nde 611 numaral› ve Mücedded
26 Anadolu Vakfiyesi adl› defterin 2 s›ra numaras› ve 5. sahifesinde kay›tl›d›r.
3. Ramazan 1019/Kas›m 1610 tarihlidir. ‹TMM’nde Eﬂya s›ra numaras› 135’te kay›tl›d›r.
VGMA’nde ise sene 1255 Baﬂlar Anadolu Vakfiye Defteri s. 183-185’te kay›tl›d›r.
4. Ramazan 1022/Ekim 1613 tarihlidir. ‹TMM’nün verdi¤i kay›tl› bir numaras› yoktur. VGMA’nde
ise sene 1255 Baﬂlar Anadolu Vakfiye Defterinde mukayyeddir.
5. Ramazan 1025/Eylül 1616 tarihlidir. ‹TMM kay›t numaras› yoktur. VGMA’nde sene 1255 Baﬂlar Anadolu Vakfiye Defterinde kay›tl›d›r.
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6. ﬁaban 1026/A¤ustos 1617 tarihlidir. ‹TMM’nde Sand›k 6, 362 numarada, kuyud-› vakfiye numaras› 453’tür. Ayr›ca üzerindeki kay›tta aynen ﬂöyledir: “‹ﬂbu vakfiye ﬁûrâ-y› Evkaf karar›yla ﬂeref-vârid olan 19 Receb sene 1343 ve 25 ﬁubat sene 1340 tarihli ve 410/383 numaral› Umûr-›
ﬁer’iyye ve Evkaf Vekâletinin tahrirat› üzerine kaydolunmuﬂtur. Fî 22 Temmuz sene 1340. Kayd
ve mukabele ﬂod.” VGMA’nde ise Mücedded 26. Anadolu Defterinde 4. s›rada kay›tl›d›r.
7. ﬁevval 1030/A¤ustos 1621 tarihlidir. ‹TMM’nde sand›k 6, 362 numarada, eﬂya s›ra numaras›
131’de kay›tl› ve ciltlidir.
8. Evâil-i Rebiü’l-evvel 1031/Ocak 1622 tarihlidir. ‹TMM’nde sand›k 6, 362 numarada ve eﬂya s›ra numaras› 130’da kayd› vard›r. VGMA’nde ise Mücedded 26. Anadolu Vakfiye Defterinde 6. s›rada kay›tl›d›r.
9. Evâhir-i Rebiü’l-evvel 1031/Ocak 1622 tarihlidir. ‹TMM’nde Sand›k 6, 362 numara, eﬂya s›ra
numaras› ise 137’dir. VGMA’nde ise Mücedded 26. Anadolu Defterinde 8. s›rada kayd› vard›r.
10. 26 ﬁevval 1031/A¤ustos 1622 tarihlidir. ‹TMM’nde Sand›k 6, eﬂya s›ra numaras› 137’dir.
VGMA’nde Mücedded 26. Anadolu Defterinde 9. s›rada kay›tl›d›r.
11. 15 Rebiü’l-evvel 1032/Ocak 1623 tarihlidir. ‹TMM’nde 10. Vakfiyeyi takip etmektedir.
VGMA’nde de ayn› defterde 10. s›rada yer al›r.
12. 27 Cemâziye’l-âhir 1032/Nisan 1623 tarihlidir. ‹TMM’nde 10 ve 11. vakfiyeleri takib eden bu
vakfiye VGMA’nde de ayn› defterde 12. s›rada yer al›r.
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D‹PNOTLAR
1

Zülfikar 1999.
Huntington 1993, 22-28. Yazar bu makalesinde medeniyetlerin kesin bir çat›ﬂma içine girece¤i
iddias›ndad›r. Bu makalesini takiben ayn› kanaatle kitab›n› da yay›nlam›ﬂt›r. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (Medeniyetler Çat›ﬂmas› ve
Dünyaya Yeniden Düzen Vermek), New York: Simon and Schuster, 1996.
3 Ernst 2005, 38-39.
4 Hoexter 1995, 133.
5 Hoexter 2002, 119 ve Mardin 1969, 264.
6 Hüdâyî vakfiye-nâmeleri Ankara’daki, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi (VGMA)’ndedirler. Bunlara ek olarak Hüdâyî türbesinde buldu¤um uzun y›llarca el ve göz de¤memiﬂ belge koleksiyonu
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vermiﬂtim. Oradaki di¤er vakfiye-nâme nüshalar› ile VGMA’daki vakfiye-nâmeleri mukayese ederek çal›ﬂt›m. Tez araﬂt›rmam› yapt›¤›m tarihlerde Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü olan Say›n
Nevzat Kaya Beyefendi’ye bu geniﬂ koleksiyondan beni haberdar ettti¤i için müteﬂekkirim. Söz konusu koleksiyonun Hüdâyî Türbesinden Sultan Ahmed’e nispeten çal›ﬂmaya elveriﬂli bir yere
naklini temin ettikleri için ‹stanbul Türbeler ve Müzeler Genel Müdürü Say›n Erman Güven Beyefendi’ye de teﬂekkür borçluyum. Belgelerin envanter kay›tlar›n› da çal›ﬂman›n ilk ad›m› olarak
o zaman tamamlam›ﬂt›m. Umar›m bu koleksiyon, May›s ay›nda sundu¤um tebli¤imde de belirtti¤im vechile en k›sa zamanda belgelerin ömrü ad›na daha sa¤l›kl› ve araﬂt›rmac›ya da daha kolayl›kla çal›ﬂmak imkân› verecek bir ortama kavuﬂturulur. Cangüzel G. Zülfikar.
7 Buradan itibaren Kur’an-› Kerîm parantez içinde K harfi ile k›salt›larak gösterilecektir. Devam›ndaki ilk say› sûre ve ikinci say› ise âyet numaras›na tekabül etmektedir.
8 Hoexter 1985/1986, 180.
9 Yediy›ld›z 1989, 283.
10 Hoexter 1995, 133-156.
11 Yediy›ld›z 1989, 283.
12 Springborg 1987, 414-431; Turner 1984, 40; Mardin 1995, 290-291.
13 Sajoo 2002, 1-34 ve Arkoun 2002, 35-60.
14 Hoexter 1995, 133-156.
15 Hoexter 1995, 133-135.
16 Hoexter1995, 137-139.
17 Turner 1995, 39.
18 Hoexter 2002, 134-135.
19 Hoexter 2002, 135.
20 Y›lmaz 1990, 247.
21 Tanman 1991, 340.
22 Mevkufât›n tamirlerinin öncelikli olarak ele al›nmas› konusunda 26 Ramazan 1019/Kas›m 1610
tarihli 3. Vakfiyede, 2 Ramazan 1025/Eylül 1616 tarihli 5. Vakfiyesinde ve Evâhir-i Rebiülevvel
1031/Ocak 1622 tarihli 9. Vakfiyesinde yap›lmas› gerekenler belirtilmiﬂtir.
23 Kaynakçada 9. Vakfiye olarak verdi¤imiz Evâhir-i Rebiülevvel 1031/Ocak 1622 tarihli Hüdâyî
vakfiyesinde bu konuda “Hak Subhanehu ve Teâlâ hazreti, nukud-› mersûme irtifâ›ndan ve akarât-› mestûre intifâ›ndan her ne ihsân ederse evvelen ibkâ-i rakabe-i vakf takdîm ve masâlih-i bina ve meremmet tetmîm olundukdan sonra” denilmektedir.
24 Na’lça: Kaba kundura ve çizmelerin alt›na dayan›kl› olmas› için m›hlanan demirdir.
25 Tahsis ve temlik konusu için bkz. Berki 1965, 11.
26 Öztürk 1995, 26.
27 HTK 30 numaral›, Cemaziyelevvel 1026/May›s 1617 tarihli emr-i hümâyun sûreti.
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HTK 13 numaral›, ﬁaban 1016/Kas›m 1607 tarihli, ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ﬁehzade Sultan Mehmed Camii evkaf› zevâidinden günlük yüz akçelik vazife bedelini aydan aya almas› için
verilmiﬂ berat ve Azîz Mahmud Hüdâyî’nin HTK 59 numaral›, Zilkade 996/Eylül 1588 tarihli, Sultan Süleyman Camii evkaf› zevâidinden günlük on akçe vazifeye tayin edilip aydan aya bunu almas›n› buyuran Sultan III. Murad tu¤ral› bir niﬂan da vard›r.
29 Sahillio¤lu 1964, 228.
30 Sahillio¤lu 1964, 228.
31 Günlük 1853,5 akçe x 354 gün= 656.139 akçe/y›l 656.139 akçe x 4 = 2.624.556 akçe (4 y›ll›k)
32 Yediy›ld›z 1989, 107.
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dipnotta belirtmektedir.
38 Cebecio¤lu 1997, 407.
39 Celvetîye Tarîkatinde Mürîdin Vazifeleri konusunda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Erayd›n 1997, 429-430.
40 ﬁeyhin emir ve tensibi ile mürîdin karanl›k ve dar bir yere çekilip ibadetle vakit geçirmesi anlam›nda kullan›lan bir tabirdir. Tasavvuf ›st›lâh› olarak halvet, Hak ile gizli konuﬂmak demektir
(Pakal›n 1971, I-713).
41 Yerini yurdunu terk etmek mânâs›na gelen celvet kelimesi tasavvuf ›st›lâh› olarak, kulun Tanr› s›fatlar› ile halvetten ç›k›ﬂ›na ve Tanr› varl›¤›nda fâni oluﬂuna denilir. Halvetten ç›kmak ise itibârî ﬂeyleri ç›karmak, hakîkat libâs›n› giymek demektir (Pakal›n 1971: I-273). ‹lâve bilgi için bkz.
Erayd›n 1997, 428-429.
42 “Esmâ-i Seb’a: Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak, Hayy, Kayyûm, Kahhâr’d›r.” (Erayd›n 1997, 390).
43 Kesif bir zulmet hicâb› ile örtülü bulunan nefsin ilk makam›d›r.
44 Kaynakçada da belirtildi¤i üzere bu eser Süleymaniye Kütüphanesi’nde Pertev Paﬂa 238/2’dedir.
45 Y›lmaz 1987, 274.
46 Yediy›ld›z 1981, 268.
47 Aç›kgöz 1990, 116.
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51 Barkan 1940, 164.
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55 Hoexter 1985/1986, 189.
56 Yediy›ld›z 1986, 172.
57 Hoexter 1985/1986, 183.
58 Barkan 1940, 159-161.
59 HTK 109 s›ra numaral› 10 Safer 1074/Eylül 1663 tarihli belgede.
60 HTK 161 numaral›, 8 Zilkade 1115/Mart 1704 tarihli belgede.
61 Gerber 2002, 77.
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63 Gerber 2002, 77.
64 Gerber 2002, 77.
65 Gerber 2002, 78.
66 Zülfikar 1999, 116-127. Bu sayfalar aras›nda 1606-1678 y›llar› aras›nda kurduklar› vak›flarla
Hüdâyî evkaf›na kat›lmay› vak›f ﬂart› olarak getirmiﬂ yaklaﬂ›k yetmiﬂ tane vakfiyenin listesi görülebilir. Bu vakfiyeler HTK’da buldu¤umuz ve tezde kulland›¤›m›z belgeler aras›ndad›rlar.
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19. Yüzy›l ‹kinci Yaras›
Üsküdar Sosyo Ekonomik Yap›s›nda
Azîz Mahmud Hüdayi Vakf›n›nYeri
D O Ç . D R . G Ü L F E T T ‹ N Ç E L ‹ K
Marmara Üniversitesi, ‹ktisat ve ‹dari Bilimler Fakültesi, ‹ktisat Bölümü

Klasik dönem Osmanl› toplumsal örgütlenmesinde, merkez yönetim yeri olarak
ortaya ç›kan Dersaadet’in çevresi durumundaki Üsküdar her yönü ile payitahtla iliﬂkili, hatta onunla bütünleﬂen ancak yine de kendine özgü bir yerleﬂim bölgesi olarak dikkati çekmektedir.
Üsküdar, klasik dönemde kara ticaret ve ulaﬂ›m yollar› üzerinde oluﬂunun nimetlerini yaﬂayan bir bölgedir. Kervanlar›n, yolcular›n durak ve ilk hareket iskelesi durumundad›r. Bu durum, Üsküdar için, hep göz önünde tutulan ancak
daha öteye geliﬂmesini de önleyen bir etki yapm›ﬂt›r. Bu yönü ile Üsküdar ana
yerleﬂim bölgesinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan bir üs halinde O’na taﬂ›yan, O’ndan
baﬂka bölgelere de taﬂ›nan›n aktar›m alan›d›r. Bunun sonucunda bölge küçük ticari ve iktisadi faaliyetlerin ötesine taﬂamam›ﬂ, iktisadi hayat›n aktar›m sistemi
üzerine kuruldu¤u bir özellik kazanm›ﬂt›r.
Zaman içinde, klasik dönem boyunca as›rlard›r var olan bu özelli¤ini etkileyecek önemli geliﬂmeler olmuﬂtur elbette. Mesela; Celali isyanlar› ile baﬂlayan kitleler düzeyine ulaﬂan nüfus hareketi Üsküdar merkez ve çevre yerleﬂimini uzun
bir döneme yay›lacak ﬂekilde etkilemiﬂtir. Ancak bu etkileme Osmanl› döneminde hiçbir zaman bölgenin sosyo-ekonomik yap›s›nda sistem de¤iﬂimi düzeyinde
bir geliﬂmeyi getirmemiﬂtir. Nüfus artm›ﬂ, buna ba¤l› olarak da Üsküdar biraz
daha büyümüﬂ, ‹stanbul’a göre yine köy gibi duran ancak daha büyük bir köy
düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
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19. yüzy›l ortalar›nda ortaya yay›lan sayfiye mekanlar›na uzanma adetinin bölge insan› üzerine olan etkisi de genel olarak Üsküdar’›n yap›s›n› de¤iﬂtirememiﬂtir.
Üsküdar’›n klasik yap›s›n› de¤iﬂtirecek ilk büyük etki ulaﬂ›m sisteminin teknolojideki de¤iﬂiklikle beraber, ‹stanbul’u kendi içinde bütünleﬂtirmesidir. Buharl› gemilerin devreye girmesi, düzenli yolcu taﬂ›ma seferlerinin konulmas›, Üsküdar içinde bile çevre semtlere ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›racak omnibüslerin devreye
girmesi önemli bir etki ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu çerçevede 19. yüzy›l da Bo¤aziçi’nin k›rsall›¤›n›n ortadan kalk›ﬂ›na paralel olarak, Üsküdar da bir bütünleﬂme
yaﬂam›ﬂt›r. Bu, ‹stanbul kentini oluﬂturan dörtlünün, yani Sur içi ‹stanbul’u,
Eyüp, Galata ve Üsküdar’›n fiziksel, iﬂlevsel ve etnik ayr›l›¤›n›n ortadan kalkmas›, h›zl› bir bütünleﬂme sürecine girmesi anlam›na gelmektedir.
Bütün bunlara ra¤men, 19. yüzy›l sonunda Üsküdar ‹stanbul’un di¤er baz› bölgelerinde yaﬂanan günlük yaﬂam tarz›ndaki de¤iﬂime büyük ölçüde uzak kalan
bir bölgedir. Onun bu özelli¤i Edmondo De Amicis’in sat›rlar›nda görülebilir.
Kendisi Üsküdar’› ﬂu ﬂekilde tasvir eder:
“... Marmara denizinden bak›nca, bir tepenin üstüne yay›lm›ﬂ büyük bir köyden
baﬂka bir ﬂey de¤il! Haliç’ten bak›nca, ﬂehir gibi görünüyor. Lakin vapur Anadolu yakas›n›n en ileriye uzanm›ﬂ burnunu dolaﬂarak iskeleye do¤ru dümdüz gidince ﬂehir geniﬂleyip yükseliyor; binalarla örtülmüﬂ tepeler birbiri arkas›na gözüküyor; vadilerden mahalleler ç›k›yor, köﬂkler yüksek yerlerde da¤›l›yor; küçük evlerle baﬂtan sona rengarenk boyanm›ﬂ sahil alabildi¤ine uzan›yor; nereye
gizlenebilece¤i anlaﬂ›lmayan büyük, tantanal›, tiyatroya benzeyen bir ﬂehir, bir
tiyatro perdesinin aç›l›ﬂ›nda oldu¤u gibi hemen gözler önüne seriliyor ve nere522
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deyse kayboldu¤unu görece¤inizi düﬂünürken hayrete düﬂüp kal›yorsunuz.
Sandalc›lar, at kiraya verenler ve tercüman kargaﬂal›¤› içinde ahﬂap duvarlar›n
aras›ndan, yüksek çardaklar›n alt›ndan, hemen hemen geçmeye mani olan büyük ç›narlar›n gölgesinden y›lankavi bir ﬂekilde tatl› bir meyille yükselen anayoldan yürünüyor. Nereye bakt›¤› bilinmeyen sabit gözlerle uzan›p tütün içen
... Asyal›larla t›kl›m t›k›ﬂ dolu Türk kahvelerinin önünden geçiyor; keçi sürülerine, baﬂlar›na çiçekler tak›lm›ﬂ mandalar›n çekti¤i a¤›r ka¤n›lara, fesli, sar›kl›
köylülere, Müslümanlar›n cenaze alaylar›na, ellerinde çiçek demetleri ve a¤aç
dallar›yla gezinen han›mlara tesadüf ediyoruz. Daha az ihtiﬂaml› fakat yedi tepe
‹stanbul’undan daha neﬂeli ve daha taze baﬂka bir ‹stanbul’u gördü¤ümüzü san›yoruz” 1
19. yüzy›l ikinci yar›s›nda Üsküdar klasik ‹stanbul yerleﬂim yap›s› içinde üçüncü büyük yerleﬂim bölgesi olarak dikkati çekmektedir. Örne¤in bu dönemde sur
içinin yerleﬂimdeki a¤›rl›¤› % 45, Beyo¤lu’nun % 27, merkez Üsküdar’›n ise %
11’dir. Anadolu yakas›ndaki di¤er yerleﬂim bölgelerinin, mesela Kad›köy’ün
kayda de¤er bir a¤›rl›¤› yoktur henüz. 1885/6 Nüfus say›m›na göre ‹stanbul kentinin nüfusu belediye dairelerine göre ﬂöyledir:
Tablo 1 ‹stanbul Nüfusunun Bölgelere Göre Da¤›l›m› (1885/86)

Bölge Ad›
Beyaz›t
Fatih
Samatya
Beﬂiktaﬂ
Yeniköy
Beyo¤lu
Büyükdere
Kanl›ca
Kad›köy
Üsküdar
Toplam

Kad›n
67 081
60 524
59 496
30 672
6 353
80 388
5 951
13 088
8 743
42 455
367 751

Erkek
84 882
64 021
63 541
39 935
7 494
165 905
8 694
16 070
14 053
53 216
508 814

Toplam
151 963
114 545
123 037
70 607
13 850
237 293
14 645
29 158
22 796
95 671
873 565

Toplam (%)
17,3
13,1
14,1
08,1
01,6
27,2
01,7
03,3
02,6
11,0
100,0

Kaynak: ‹stanbul ve Bilad-› Selase Nüfusu, ‹.Ü. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, No: 8949.

Özellikle 18. yüzy›ldan beri d›ﬂar›dan gelen nüfusla do¤al nüfus art›ﬂ›n›n üzerinde bir art›ﬂ yaﬂayan Üsküdar bu dönemde de art›ﬂ›n› devam ettirmektedir. Bu
do¤rultuda Cuinet’e göre 1890 baﬂlar›ndaki nüfusu 105.690’d›r. Toplam 69.000
kiﬂi ile Müslümanlar bunun yar›s›n› oluﬂturmakta olup, bunun da 37.400 erkek
ve 32.200 kad›ndan ibarettir. Geriye kalan % 34’lük nüfusun büyük k›sm›n› ise
Ermeni ve Rumlar oluﬂturmaktad›r. Yahudilerin oran› % 5 civar›ndad›r. Bölgede ayr›ca Bulgar ve Çingenelerin yan›nda yabanc›lar da meskundur.
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Üsküdar nüfusunun dini da¤›l›m› ‹stanbul’un karﬂ› taraf› ile mukayese edildi¤inde Müslüman nüfusunun daha bask›n oldu¤u görülür. Yüzy›l sonlar›nda di¤er ‹stanbul’daki Müslüman nüfusun toplama oran› % 44 iken, Üsküdar’da bu
oran % 66’d›r. Bu farkl›l›k Üsküdar’›n karﬂ›ya olan farkl›l›¤›n›n bir baﬂka nedenidir.
Tablo 2 Üsküdar Nüfusunun Dini Gruplar ‹tibariyle Da¤›l›m› (1890)
Dini ve Etnik
Grup

Müslüman
Bulgar
Rum Ortodoks
Ermeni Gregoryen
Ermeni Latin-Katolik
Protestan
Yahudi
Çingene
Yabanc›
Toplam

Üsküdar

‹stanbul
Toplam›
(%)
(1885/6)

Erkek

Kad›n

Toplam

Toplam
(%)

37 400
1 312
5 580
7 300
100
100
2 500
220
85
48 483

32 200
298
6 600
8 500
150
150
2 600
380
115
57 207

69 600
1 610
12 180
15 800
250
250
5 100
700
200
105 690

65,9
1,5
11,6
15,0
0,2
0,2
4,8
0,7
0,2
100,0

44,0
1,0
18,0
17,0
1,0
5,0
15,0(a)
100,0

(a): Latin, Yabanc› ve Bilinmeyen.
Kaynak: ‹stanbul ve Bilad-› Selase Nüfusu, ‹.Ü. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, No: 8949.

Sosyal hayat›n›n ﬂekillenmesinde büyük etkisi bulunan tesisler, iliﬂkilerin türü
yan›nda bunlar›n yo¤unlu¤u bak›m›ndan da bir fonksiyon icra ederler. Örne¤in
klasik dönem Osmanl› ticaret ve ulaﬂ›m sistemi Selçuklulardan devral›nan kervansaray yap›lar›n›n geliﬂtirilmesi ile daha da fonksiyonel bir hale getirilmiﬂtir.
Bu çerçevede bu tesislere medrese, ﬂifahane, tabhane, kütüphane gibi yap›lar da
ilave olunmuﬂtur. 19. yüzy›lda ‹stanbul’dan Anadolu’ya aç›lan bir kap› olarak
Üsküdar bu alandaki tesisleﬂme bak›m›ndan Anadolu içlerindeki di¤er durak
makamlar›ndan baz› farkl›l›klar gösterir. Mesela Evliya Çelebi Üsküdar’da çok
say›da imaret oldu¤una de¤inerek bunun nedenini Asya’y› Avrupa’ya ba¤layan
son durak oluﬂu ile aç›klar.2
Daha 1638 (H.1048) y›l›nda 12 saray, 12 cami ve mescid, 5 medrese, 4 dar’ül
kurra, 3 imaret, 11 aﬂhane, 6 tekke, 5 hamam, 4 kervansaray, 500 han, 2 çeﬂme,
2 ya¤hane, 2500 dükkan, 8 mesire yeri, 7 gezi yeri bulunan Üsküdar 3 19. yüzy›l sonlar›nda Kamus-ül Alam’da zikredildi¤i üzere 25 mahallesinde, 74 camii,
47 tekkesi, 1 çarﬂ›s›, 1 hastanesi ve 1 miskinhanesi (cüzzaml›lar evi) bulunan ay524
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r›ca üç imareti de ayakta olan bir yerleﬂim bölgesidir.4 Özellikle mahalle, cami
ve tekke say›s›ndaki art›ﬂ dikkate al›nd›¤›nda aradan geçen as›rlarda Üsküdar’›n
nas›l bir büyüme içinde oldu¤u anlaﬂ›labilir.
Evliya Çelebi, Üsküdar ahalisinin büyük ço¤unlu¤unun Anadolu’dan buraya
geldi¤ini belirterek bir k›sm›n›n askeri taifenin ayan ve eﬂraf›ndan oluﬂtu¤unu,
bunlar›n çeﬂit çeﬂit k›ymetli elbiseler giydi¤ini, bir k›sm›n›n alimler ve salih kiﬂilerden oluﬂtu¤unu, bir bölümünün ise (say›lar› say›lamayacak kadar çok olan)
fakirli¤e kanaat eden Mahmut Efendi fakirleri oldu¤unu belirtir. 5
Üsküdarl› Seyyid Ahmed Münib Efendi mevcut tekkelerin haftan›n muayyen
günleri, gündüzleri ayinler yapt›klar›n› hatta Nakﬂi tekkelerinde geceleri de ayin
yap›ld›¤›n› belirtir. 6
Bölgedeki imaretlerden birisi Azîz Mahmud Hüdâyî imaretidir. Külliyedeki derviﬂan ve çevresindeki fakirler imaretten istifade eden iki temel gruptur. Bu noktada Azîz Mahmut Hüdâyî külliyesinin ulaﬂ›m ve taﬂ›mac›l›k faaliyetlerinde bulunanlardan ziyade bölgede yaﬂayan insanlara a¤›rl›kl› olarak hizmet veren bir
tesis olarak dikkati çeker. Bir han ve kervan yap›s› olarak de¤il, sosyo-kültürel
faaliyetler için bir merkez hüviyetindedir. Bunun böyle olmas›n›n en önemli nedeni her halde bir tasavvufi alan çerçevesinde faaliyet göstermesidir.
Üsküdar, seyyahlar›n da vurgulad›¤› üzere, kendi içinde bütünleﬂmiﬂ bir sosyal
yap› arzetmektedir. Bunun nedeni yukar›da anlat›lan iktisadi sebepler yan›nda
sosyaldir de. Özellikle Müslüman nüfusun, karﬂ› ‹stanbul’dan daha fazla oluﬂu
buradaki sosyo-kültürel yap›ya da yans›m›ﬂt›r.
Üsküdar’›n bu özellikleri, Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesinin faaliyetleri dikkate al›nd›¤›nda görülebilir. Külliye a¤›rl›kl› olarak bu yönde bir iﬂlev görmektedir. Geleneksel ‹slam kültürünün ö¤retildi¤i, yaﬂand›¤› ve aktar›ld›¤› merkez
olarak öne ç›kmaktad›r.
Külliye bu yönü ile Osmanl› vak›f sisteminin genel geliﬂme ve de¤iﬂim çizgisinin d›ﬂ›ndad›r. 17. yüzy›lda aç›¤a ç›kan mali zorluklar karﬂ›s›nda gittikçe merkezileﬂen Osmanl› mali sistemi zamanla t›mar alanlar› yan›nda vak›f alanlar›n›
da merkezileﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r. 1826 y›l›nda Evkaf Nezareti’nin kurulmas›
bunun önemli bir ad›m›d›r. Özellikle 19. yüzy›l ikinci yar›s› vak›flar›n tek merkezden idare edilmesi yönündeki uygulamalar›n her alanda görüldü¤ü bir dönemdir. Bunun elbetteki tek nedeni merkez maliyesinin içine düﬂtü¤ü zorluklar
de¤ildir. Bir baﬂka önemli neden de art›k vak›flar›n birço¤unun akar›n›n hizmetlerini ifa etmeye yetmemesidir. Bu do¤rultuda vak›flar›n gelirleri do¤rudan do¤ruya Evkaf-› Hümayun Hazinesine aktar›lmaya baﬂlanm›ﬂ, giderlerin nakdi
olanlar› belge takdimi uygulamas› ile buradan yap›lm›ﬂ, aynî harcamalar ise baz› ambarlardan verilmiﬂtir. Bu do¤rultuda dönem vak›f bütçeleri gelir-gider bütçeleri de¤il masraf bütçeleri olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
‹nceleme dönemi içinde, Azîz Mahmud Hüdâyî vakf› öz gelirlerinin yeterlili¤i bak›m›ndan hala yeterli gelir alanlar› bulunan selatîn evkaf› gibi güçlü vak›flardand›r.
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Ayvansârâyî de bu yöne dikkat çekerek Hüdâyî vakf› için “...nukûd-› mevkûfesi çoktur, müstakil katipleri ve câbileri vard›r. Derviﬂleri dahi umûr-› vak›fta
müstahdemdirler “ 7 kayd›n› düﬂmüﬂtür.
Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesi, zaviyesi, mescidi, imarethanesi, türbesi, çeﬂmeleri, hangah›, mektebi ve sair meﬂrutalar› ile çok yönlü bir müessesedir. (1985
den beri vak›f içinde baﬂka binalar› yine ayn› iﬂlevi görmeye baﬂlamas›na ra¤men) eski yap›s› itibariyle harap durumda olan imareti, Azîz Hüdai Camiinin
kuzeyinde ve Hünkar mahfelinin bitiﬂi¤inde, iki kat halindeydi. Harap yap›n›n
ikinci kat› çökmüﬂtür. Oca¤› ve bacas› ayaktad›r. Sa¤›nda kabristan arkas›nda
Azîz Hüdai’nin geniﬂ bahçesi vard›. Ortas›nda kameriye ﬂeklinde zarif bir makam› ve etraf›nda derviﬂ hücreleri bulunuyordu. 8
Evliya Çelebi külliyeyi tan›t›rken burada gece gündüz üç yüz kadar fukaran›n
Allah’›n zikri ile meﬂgul olduklar›n›, her birinin birer köﬂede savmealar›n›n
(hücrelerinin) bulundu¤unu, Cuma namazlar›ndan sora dinleyenleri mesteden
tevhid-i sultani okuduklar›n› nakleder. 9
Ayvansarâyî de “ Minaresinde çifte müezzin ezan okur, her gece temcid verilir,
mukabelesi Cuma namaz›ndan sonrad›r.”10 aç›klamas›n› yapar.
1266/1850 y›l›nda meydana gelen büyük yang›n, birçok binas›n› da yok etti¤inden külliyenin baz› iﬂlevlerini yerine getirmesini bir müddet engellemiﬂtir.
Bütün Hüdâyî külliyesi yand›ktan sonra Sultan Abdülmecid cami, semâhâne,
türbe ve meﬂrutalar› 1272 (1855) y›l›nda yeniden yapt›rm›ﬂt›r.
1850 yang›n› külliyede önemli bir hasar yapm›ﬂt›r. Bundan sonraki yaklaﬂ›k on y›ll›k
bir dönem, Abdülmecid’in genel tamirat›n›n d›ﬂ›nda kalan bölümlerin ad›m ad›m tamiri, eksiklerin tamamlanmas› ve vakf›n eski faaliyetlerine kavuﬂmas› çabas› olarak
geçmiﬂtir. Bu husustaki çabalar vak›f masraf defterlerinden takip olunabilir.
1275 y›l›na kadarki bütçelerde hangâh›n çeﬂitli tamirat giderleri için, her y›l için
farkl› rakamlarda olmak üzere düzenli ﬂekilde harcamalar yap›lm›ﬂt›r (toplamda
15.000 kuruﬂu aﬂan miktarda) Örne¤in; 1269 bütçesinde kaydedildi¤i üzere tekkenin minaresi ve camiin baz› bölümlerine ve sair bölümlerin tamir giderleri
için 3352,5 kuruﬂluk masraf yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca yang›nda harap olan çeﬂme için
bu tarihte yap›lan tamirat masraf› 1022 kuruﬂ 20 paredir. (m.16) 1269 bütçesinde (m 21) vakfa mehterhaneden büyük bir çad›r getirildi¤i, eskisinin ise iade
olundu¤u kayd› düﬂülmüﬂ. Bu kayda göre Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesinde
her halde yang›ndan sonra, vakf›n asli faaliyetlerini devam ettirmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ,
bunun için de Mehterhane’den çad›r getirilmiﬂtir.
1269 bütçesinde (m 21) ayr›ca yeni al›nd›¤› anlaﬂ›lan baz› eﬂyalar da say›lmaktad›r. Bunlar; fener al›m›, kandil cam›, süpürge, fodula sepeti, sefer taslar›, havan, kahve cezveleri ve fincanlar, baz› borular›n ve solar›n yenilenmesi, tand›r
ve kömürdür. Bunlar›n yan›nda baz› eﬂyalar›n da tamiri yapt›r›lm›ﬂt›r: Fener ve
bir tanesi büyük olmak üzere dört kazgan. Ayr›ca yine çeﬂitli tamir iﬂlerinde kullan›lmak üzere kereste, mismar (ensiz çivi, m›h, demir kaz›k) da al›nm›ﬂt›r.
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Yine 1269 bütçesinden anlaﬂ›ld›¤› üzere (m 1) vakfa ba¤l› bir mektep vard›r. Ve
bu mektebin kömür ihtiyac› için vak›ftan tahsisat yap›lmaktad›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî vakf› 19. yüzy›l ikinci yar›s›nda, Üsküdar’da ayakta kalan
imaretlerden birisi olarak önemli sosyo-ekonomik fonksiyon icra etmektedir. ‹marette da¤›t›lan yemek yan›nda gerek külliyede gerek vakfa ba¤l› Üsküdar’daki di¤er
tesislerde görev yapan, bar›nan kimselere kisve ve aba bedelleri, odun-kömür bedelleri ödenmekte, Muharrem ay›nda aﬂure da¤›t›lmakta, veladet-i nebi ve Mirac› Nebi geceleri ikraml› programlar düzenlemekte, Ramazan ay›nda Kur’ân-› Kerîm
hatimleri yap›lmaktad›r. Bu faaliyetlerin her birisinin de Üsküdar halk›n›n da büyük bir iﬂtiraki ile düzenli olarak yap›ld›¤› yap›lan harcamalardan anlaﬂ›labilir.
Tablo 3 Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›n›n Harcamalar› (1269-1279)
Masraf
1269
Türü
Aﬂure
30495
Mirac-› 3749
Nebi
Mevlid-i 2625
Nebi
Baha-i
3600
hatab ve
ücret-i
nakliye
ve saire
hangah-›
ﬂerif
Baha-i
6261
kisve ve
tomak…
derviﬂan
Baha-i
4400
aba ve
kisve-i
derviﬂan

1270 1271 1272

1273 1274 1275 1276 1277 1278

1279

3027 3721 3570
3749 3749 3749

500
3749

3866

898
2625
1700
200
1790

898
898 898 898 3523 3523,5 3523,5
2625 2625 2625 2625
2600 2900 5700 5100
2000
1995

898 898
2625 2625
1250 5800
3600
3600

6261 6261 6511

4400 4400 4400

6511
400

- 3866 3866 3866 3866

400 6511 7655 2300 3832
7655

- 4411 7150

260 4290
7150

-

3832

-

Kaynak: B.O.A. EV. 15022.

Masraf bütçelerinden izlenebildi¤i kadar›yla vak›f, önemli büyüklükteki çeﬂitli
gelir kalemlerine sahip oldu¤u için yang›n sonras›nda da Üsküdar insan›na sundu¤u hizmeti ifa etmekten uzak kalmamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Nitekim Mirac-› Nebi ve
Mevlid-i Nebi programlar› harcamalar›nda herhangi bir eksiklik görülmemektedir. Bu konuda bir istisna olarak sadece aﬂure harcamalar›ndaki kesinti zikredilebilir. 1274-79 bütçelerinde, 1273 y›l›ndaki önemli bir azalmadan sonra 1279
bütçesi de dahil olmak üzere herhangi bir tahsisat yap›lmam›ﬂt›r. Kanaatimizce
bunun nedeni yang›n sonras› imarette yaﬂanan zorluktur. 1292 y›l›nda masraf
kayd› olarak tekrar aﬂure giderlerini görmekteyiz. Buna göre vak›f, asli iﬂlerinden
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Hüdâyî Câmii ve haziresinden bir bölüm

birisi olarak gördü¤ü aﬂure ikram›na yüzy›l sonlar›nda tekrar devam etmektedir..
Vakf›n derviﬂleri ve baz› görevlileri için düzenli olarak aba ve kisve bedelleri
ödenmektedir. 1269-79 dönemi bütçelerinde bu konu için düzenli tahsisatlar
vard›r. Yang›ndan sonra bile bu ödemelere devam olunmuﬂtur (1278 ve 79 y›llar› hariç). Ayr›ca vakf›n baz› görevlilerine de ev kiras› olarak ödemeler de yap›lmaktad›r.
Evkaf Nezaretinin kurularak vak›flara ait mali alan›n gittikçe artan oranda merkezi yönetimin denetimine tabi tutulmaya baﬂlanmas› ile devreye giren Evkaf-›
Hümayun Hazinesi ve Hamidiye Ambar› kay›tlar› Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›n›n da gelir ve giderlerinin takibine imkan verir niteliktedir. Bu kay›tlar vakf›n
klasik iﬂlevinin devam›n›n birer göstergesidir. Örne¤in; 1281 y›l› 7 Kanun-› Evvelinde Hamidiye Ambar›ndan 240 k›yye pirinç11 23 Teﬂrin-i sanisinde yine
240 k›yye pirinç ve 96 k›yye ﬂeker12 1282 Ramazan-› ﬁerifin 11. gününde 426,5
k›yye pirinç al›nm›ﬂt›r13 1289 y›l› 8 Ramazan›nda düﬂülen kayda göre vakfa ambardan 50 adet billur kandil, 50 adet ﬂamand›ra, 12 saps›z süpürge, 7 kaba has›r, 4 sünger, 4 cam fener, 20 meydan süpürgesi, 4 hal› süpürgesi, 2 sapl› yelpaze, 3 kase kandil, 10 kandil kadehi, 10 fanus kapa¤› ve bir miktar (4 ... ) fener ipi
al›nm›ﬂt›r.14
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Tablo 4 Hz. Hüdâyî Dergah-› ﬁerifi Aﬂure Giderleri (Kuruﬂ)

1269

1270

1271

1272

1273

1292

1911

1733

1522,5

1848

2060

1475

Bu¤day

360

480

604

467,5

440

522

Börülce

-

30

-

-

Fasulye

24

30

42

24

24

36

Nohut

24

30

7,5

30

24

-

Bakla

24

24

-

24

24

22

Çekirdeksiz üzüm

36

36

-

-

-

Dermi üzümü

-

-

-

14

72

-

Koruk Üzüm

-

-

-

-

54

-

Kuﬂ üzümü

42

36

30

36

-

F›nd›k içi

42

33

42

237
127

ﬁeker

41

120

19

Badem

-

16

15

18

Hurma

-

-

-

-

26

…

20

36

-

14

-

-

…

-

-

-

-

33

-

2782

2435

2312

2565

2791

2523

366,5

592

670

1156

779

755

3149,5

3027

2982

3721

3570

3276

14

6

-

6

11

Malzeme Toplam
Gideri
Di¤er harcamalar
Genel Toplam
Aﬂure piﬂirmek

-

için al›nan
odun (çeki)
Kaynak: BA. EV. 15022, EV. 23466.
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Azîz Mahmud Hüdâyi Camiindeki
A¤aç ‹ﬂleri Üzerine
P R O F . D R . H . Ö R C Ü N

B A R I ﬁ T A

Gazi Üniversitesi, Ankara

Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Üsküdar’›n ilgi çeken yap›lar grubundan biridir.
Gerek 1317 (1899 M.) y›l›nda yap›lm›ﬂ olan ve 1915 y›l›nda kütüphaneye dönüﬂen Lütfi A¤a Türbesinin giriﬂini bat› yönde kuﬂatan gizli din kullanan Eftimyadis kabri alt›ndaki set duvar› üstünde bulunan kuﬂeviyle gerek caminin iç dekorasyonu ile bütünleﬂen minber, va›z kürsüsü, “ﬂeyh kafesi” kuruluﬂuyla dikkat
çekmektedir. Bu yap›lar grubu Fatih Camisinin II. Mahmut Kütüphanesini bezeyen kuﬂevini akla getiren 1991 y›l›nda onar›lmas›na ra¤men özgün biçimi konusunda bilgi veren kuﬂevi gibi Abdülmecit Döneminin ( 1839-1861) a¤aç iﬂleri aras›nda kendine özgü bir yeri olan ve bu dönemde yap›lm›ﬂ Bezmialem Valide Sultan Cami (Gureba) (1845), Küçük Mecidiye Cami(Beﬂiktaﬂ) (1848), H›rka› ﬁerif Cami(1850), Dolmabahçe Cami (1853), Ortaköy Cami (1854) v.b. gibi
yap›lardaki taﬂtan yap›lm›ﬂ minber ve va›z kürsülerinden farkl› olarak a¤açtan
yap›lm›ﬂ minber ve va›z kürsüsüyle önem arz eder. Özellikle cami Abdülmecit
Dönemi’nde saray mimarl›¤›na getirilen Garabet Balyan’›n o¤lu Nkogos Balyan’›n ( 1826-1858) Üsküdar’da yap›m›n› gerçekleﬂtirdi¤i Adile Sultan Beykoz
(1854 ), Ihlamur (1848 ), Küçüksu (Kasr-› Hümayun ) (1856 )v.b.gibi süsleme
ö¤elerine a¤›rl›k verilmiﬂ, barok ve ampir üsluplu köﬂk ve saraylar 1 v.b. gibi yap›lar›n möblelerini ça¤r›ﬂt›ran barok ampir üsluplu süslemeli, saray modas›n›
halka taﬂ›yan yap›ya ayr› bir kiﬂilik kazand›ran bir tür cami möblesi niteli¤indeki minber ve va›z kürsüsü ile kayda de¤er.
Burada amac›m›z:
Abdülmecit Dönemi a¤aç iﬂleri konusunda bizleri bilgilendiren Azîz Mahmut
Hüdai Camisinin va›z kürsüsü, minber ve ﬁeyh Kafesine e¤ilmek onlar› tan›t531
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Azîz Mahmud
Hüdâyî Vakf›n›n
bahçesinden
görünüm

.

mak, belgelemek, bu yolla 19. Yüzy›l Avrupa modas›na bir pencere açan bu cami möblelerine ve harime aç›lan bir kap›yla kafes iﬂi panolarla çerçevelenerek
ayr› bir oda gibi oluﬂturulmuﬂ ﬁeyh Kafesine dikkat çekmek.;
Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi klasik üsluplu minber ve va›z kürsülerinden
farkl› biçimi ve süslemeleriyle ilgi çeken bu örneklerin a¤aç iﬂleri aras›nda almas› gereken yere yerleﬂtirmek;
Bu örneklerin ayn› dönemde Abdülmecit’in beﬂinci ikbali ﬁâyetse Han›m taraf›ndan Üsküdar’da yeniden inﬂa ettirilen Çak›rcal› Camisinin 1275 (1859 M.)
a¤açtan yap›lm›ﬂ daha çok barok özellikler sergileyen minberi ve va›z kürsüsü2
ile Abdülmecit taraf›ndan 1271 (1854 M.) yeniden inﬂa ettirilmiﬂ olabilecek Teﬂvikiye Camisinin3 minber ve va›z kürsüsü yan›ndaki yerini almas›n› sa¤lamak.
Bu yolla II. Mahmut Dönemi (1808-1839)ile Abdülaziz Dönemi (1861-1876) aras›nda bir geçiﬂ dönemi olan Abdülmecit Dönemi’nde (1939-1861) ‹stanbul’da
yap›lm›ﬂ camilerden birine a¤açtan yap›lm›ﬂ minber ve va›z kürsüleri bulunan
Üsküdar örneklerine e¤ilerek Geç Dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi a¤aç
iﬂlerinin camilerdeki örnekleri üzerinde bir de¤erlendirme yapabilmek için sa¤l›kl› bir veri taban› oluﬂturmakt›r.
Bilindi¤i gibi Külliyenin çekirde¤ini oluﬂturan tekkenin yap›m›na 1589 y›l›nda
baﬂlanm›ﬂ ve ayn› zamanda tevhidhane olarak kullan›lan ve 1007 1598-99 da
minber ekletilmesiyle camiye dönüﬂtürülen mescit 1850’de Üsküdar Çarﬂ›s›nda
ç›kan yang›nda ortadan kalk›nca 1855 ‘te Abdülmecit taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›ﬂt›r. Vak›flar Arﬂivinde bulunan, Nükhet Ezel’in çizmiﬂ oldu¤u külliyenin
vaziyet plan›nda dikdörtgen planl› bir yap› olarak görülen cami tevhidhane4
külliyenin 1272 1855-56 daki ihyas› s›ras›nda ampir üslupla yenilenmiﬂtir. Haskan taraf›ndan 1266 (1849-50) de yand›¤› belirtilen cami ve müﬂtemilat›5 Vak›flar ‹daresince 1975 y›l›nda onar›lm›ﬂt›r.
Ka¤ir duvarl›, ahﬂap çat›l› bodrum ve mahfillerin oluﬂturdu¤u üst katla birlikte
üç katl› yap›n›n giriﬂ kat›n›n kuzey duvar›ndaki giriﬂ kap›s›n›n üstünde ortada
Abdülmecit’in tu¤ras› yanlarda ﬂair Ziver’in kaleminden ç›km›ﬂ ve talikle yaz›lm›ﬂ 1272 (1855-56 M) tarihli kitabe bulunmaktad›r. Yap›n›n üst kat mahfilinin
kuzeyinde mihraba do¤ru taﬂ›nt› yapan ç›kmay› perdeleyen kafesi taçlayan üzerinde 1271 (1854 M.)tarihi Bilal-i Habeﬂi “Raziye Allahu anh”6 yaz›s› bu onar›m›n 1854 M.de baﬂlam›ﬂ olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
Caminin zemin kat›nda namaza ve ayinlere ayr›lm›ﬂ dikdörtgen alan , k›ble yönünde yer almakta bat› ile kuzey yönlerinde zeminleri bir seki yükseltilmiﬂ
mahfillerle çevrili bulunmaktad›r.Bu mahfillerin s›n›r›nda ahﬂap korkuluklar
aras›nda fevkani mahfilleri taﬂ›yan alçak korkuluk duvar›ndan sonra tavana kadar devam eden ahﬂap dikmeler s›ralan›r.Söz konusu bu dikmeler kare kesitli
olup pilastr baﬂl›klarla donat›lm›ﬂt›r.Her dikmeye karﬂ›s›ndaki duvarla ayn› boyutlarda bir duvar payesi yerleﬂtirilmiﬂ, bunlar›n aras›nda altl› üstlü ikiﬂer pencere oturtulmuﬂtur.Bat›daki zemin kat mahfilleri ortada, iki dikme aras›nda kesintiye u¤rat›larak buraya yaln›z Hüdai Tekkesinde bulunan “ﬂeyh kafesi” yerleﬂtirilmiﬂtir. ﬁeyh kafesinin varl›¤› bu tekkede uygulanan farkl› bir rituelden
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kaynaklanmaktad›r. Cuma namaz›ndan sonra icra edilen ayinlerde ﬂeyh namaz›n› kafesin arkas›nda k›ld›ktan sonra kap› gibi aç›lan kafesli bölmeden ç›kard›.7
Kuﬂkusuz yap›n›n ilgi çeken ünitelerinden biri bu kafesli bölmedir. Çevresi ç›talar çat›larak oluﬂturulmuﬂ kafeslerle perdelenerek 190 cm. X 278 cm. boyutlar›nda dikdörtgen bir oda gibi tasarlam›ﬂ bu ünitenin benzer kafes iﬂçili¤i ile
oluﬂturulmuﬂ harime aç›lan dikdörtgen biçimli bir kap›s› bulunmaktad›r. Benzer kafes iﬂçili¤i ile tasarlanm›ﬂ uzunlu¤u 275 cm. ortadaki yüksekli¤i 186 cm.
yanlardaki yüksekli¤i 170 cm. olan beﬂ perde üst kat›n bat› yönüne yerleﬂtirilmiﬂtir. Büyük bir olas›l›kla eski örne¤ine sad›k kal›narak son onar›mda yeniden
yap›lm›ﬂ bu perdelerin her biri birer madalyonla taçland›r›lm›ﬂt›r. Kuzey yöne
mihraba do¤ru taﬂ›nt› yapan orta k›s›ma bu perdelerden bir tane daha oturtulmuﬂtur.
Caminin a¤açtan yap›lm›ﬂ oyma ve boyama tekni¤i uygulanm›ﬂ minberi ve va›z
kürsüsü beyazla boyanm›ﬂ zemin üzerine yer yer kabartma görünümü veren motifler oyularak ve bunlar mavi, gri, yeﬂil, tirﬂe ve alt›n rengi yald›zla boyanarak
süslenmiﬂtir. Boyama iﬂlemleri 1975 onar›m›nda yenilenmiﬂtir.
Yüksekli¤i 600 cm.yi aﬂan minberin uzunlu¤u 314 cm., geniﬂli¤i 78 cm.dir.Yal›n ifadeli bir kuruluﬂu olan minber dikdörtgen planl› bir taban üzerine oturmaktad›r.Dikdörtgenin k›sa kenarlar›n›n önünde yuvarlak kemer giriﬂ taçl› minber
kap›s› arkas›nda dolab› s›n›rlayarak gövdeyi yukar› do¤ru taﬂ›yan ve tahta ba¤layan s›rt yer almaktad›r. Ayn› aksta arkada yuvarlak kemer geçiﬂli dolap üzerine
oturtulmuﬂ dikdörtgen gövdeli bir taht vard›r. Birbirine yuvarlak kemerle ba¤lanan dört kompozit baﬂl›kl› ayak ile yükselen, dört yönde al›nl›klarla çerçevelenmiﬂ bu taht›n üstünde üç kademeli, çokgen gövdeli kasnak onunda üstünde ise
dilimli sivri bir külah bulunmaktad›r. Dikdörtgenin uzun kenarlar› üzerinde iki
yönde ön taraf› kesintiye u¤ram›ﬂ üçgenin ucunda yer alan minber giriﬂinden
tahta ulaﬂmak için yükselen merdivenin iki taraf› masif gövdeli, tek parçadan
oluﬂan korkuluklarla kuﬂat›lm›ﬂt›r. Arkada taht› kuﬂatan gövdeyle s›n›rl› olan bu
korkuluklar dikdörtgenin uzun kenarlar›nda yer alan süpürgeliksiz üçgen biçimli aynal›klar›n üstüne oturtulmuﬂtur. Kap› kanatlar› bulunmayan minberin giriﬂi iki kompozit baﬂl›kl› aya¤› birbirine ba¤layan yuvarlak kemerle sa¤lanm›ﬂt›r.
Yüksekli¤i 153 cm.,olan , 88 cm. X 88 cm. kare tabanl› kürsü dört ayak üzerine
oturulmuﬂtur. Derinli¤i 99 cm. olan kürsünün gövdesi dört yönde ortada d›ﬂbükey çizgilerle d›ﬂa do¤ru taﬂ›r›lm›ﬂ ve böylece geniﬂli¤i, uzunlu¤u 93 cm. ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Benzer d›ﬂ bükey ve iç bükey taﬂ›nt›lar gövdeyi dört köﬂede s›n›rlamaktad›r. Gövdenin üstünde tek parça olarak tasarlanm›ﬂ yatay oturtulmuﬂ dört
köﬂede d›ﬂa do¤ru taﬂ›nt› yapan dört tabladan meydana gelen parmakçal›k ünitesi ile s›n›rland›r›lm›ﬂ bir oturmal›k (taht) yerleﬂtirilmiﬂtir. Parmakçal›k ünitesinin mihraba bakan yönü aç›labilen bir kap› olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Gerek minberin gerek va›z kürsüsünün süslenmesinde her iki kuruluﬂun ö¤elerinin ya silmelerle ya boya ile çizilmiﬂ s›n›r çizgileriyle vurguland›¤› sonra bu
çerçeveler içinde iç bükey ve d›ﬂ bükey çizgilerle baz› ünitelerin yer yer de farkl› renklerle boyanarak abart›l› süslemelerle bezenmiﬂ oldu¤u gözlenmektedir.
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Genellikle serbest, yuvarlak çizgi hareketleriyle oluﬂturulmuﬂ motiflerden ve yer
yer onlar› kuﬂatan çerçevelerle oluﬂturulmuﬂ kompozisyonlardan barok-ampir
izlenimler alg›lanmaktad›r
Kap› kanatlar› bulunmayan mavi, beyaz ve tirﬂe ile kat kat boyanm›ﬂ minbere giriﬂi sa¤layan tirﬂe zemin üzerine alt›n yald›z yumurta suyu ile bezenmiﬂ yuvarlak kemerli aç›kl›k kompozit sütün baﬂl›kl› iki ayak sütün üzerine oturtulmuﬂ
bir taçla süslenmiﬂtir. Karﬂ›l›kl› iki köﬂede alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ, dikdörtgen bir çerçeve içine yerleﬂtirilmiﬂ yeﬂil zeminli alt›n rengi yald›zla renklendirilmiﬂ çiçek motifleri vard›r. Bunlar›n üstünde yer alan kemer aynas› üzerinde “La ‹lahe ‹llallah Muhammeden Resullullah “yaz›l›d›r. Alt›n yald›zla renklendirilmiﬂ bu yaz› ﬂeridi tirﬂe zemin üzerine alt›n yald›z rengi ile boyanm›ﬂ aﬂ›r› “C” k›vr›ml› dallarla son bulan bir çerçeve içine al›nm›ﬂ iki yönüne alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ birer rozet çiçe¤i oturtulmuﬂtur. Kelime-i Tevhit yaz›s› üstte yeﬂil göbekli alt›n rengi yald›zla renklendirilmiﬂ iki yönde geliﬂen aﬂ›r› k›vr›ml› yapraklardan oluﬂan bir madalyonla taçland›r›lm›ﬂt›r.
Benzer süsleme ö¤elerinden yola ç›k›larak bezenmiﬂ taht ünitesinde beyaz boyanm›ﬂ ayaklar üzerinde tirﬂe zeminli sütün baﬂl›klar› ve yumurta frizi ile bezenmiﬂ yuvarlak kemer gözleri ile sütün baﬂl›klar› bunlar›n üzerindeki beyaz zemin alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ benzer çiçekler vard›r. Taht ünitesini minber
giriﬂini süsleyen taca benzer al›nl›klar yerleﬂtirilmiﬂtir. Kasna¤›n üstüdeki yeﬂil
külaha alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ üç yaprakl› çiçeklerle geçiﬂ yap›lm›ﬂt›r.
Taht›n korkuluklara ba¤lanan gövdesi tirﬂe zemin üzerine alt›n rengi yald›zla
boyanm›ﬂ y›ld›z çiçe¤inden geliﬂen bir madalyonla süslenmiﬂtir.
Minberin mavi bir ﬂeridin iki yönüne yerleﬂtirilmiﬂ, koyu mavi silme görüntüsü veren oluklu ç›talarla belirlenmiﬂ üçgen biçimli beyaza boyanm›ﬂ aynal›k
ünitesinde iç içe oturtulmuﬂ iki üçgen çerçeve bulunmaktad›r. Bunlardan en içte ortada bulunan birincisi iki yönde aﬂ›r› “C” ve “S” k›vr›ml› dallar ve yapraklarla son bulan bir yapraktan geliﬂen, beﬂ yaprakl› çiçekle taçland›r›lm›ﬂ bir madalyonla bezenmiﬂtir. S›n›r çizgileri alt›n yald›z rengi ile boyanm›ﬂ olan bu motifin göbe¤i alt›n rengi yald›zlarla beneklendirilmiﬂ yeﬂille renklendirilmiﬂtir.
Tirﬂe rengi bir üçgen biçimi içine oturtulmuﬂ motifin çevresindeki üçgen çerçevenin karﬂ›l›kl› iki ucu dört yaprakl› çiçek ve aﬂ›r› “C” k›vr›ml› dallardan oluﬂan
alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ köﬂebentlerle madalyonla ayn› aksta ise benzer bir
çiçek motifiyle bezenmiﬂtir. Tirﬂe yeﬂili ile s›n›rland›r›lm›ﬂ köﬂebentleri benzer
motifler büyütülerek beyaz zemin üzerine oluﬂturulmuﬂtur.
Mavi ﬂeritlerin iki yönüne oturulmuﬂ koyu mavi silme görüntüsü veren oluklu
ç›talarla dikdörtgen bir çerçeve içine al›nm›ﬂ beyaz bir ﬂeritle kuﬂat›lm›ﬂ korkuluk ünitesi ise tirﬂe zemin üzerine aynal›ktaki madalyonla ayn› aksa oturtulmuﬂ,
iki yönde yatay olarak geliﬂen aﬂ›r› “S” ve “C” k›vr›ml› kengel yapraklar› ve beﬂ
yaprakl› dallarla son bulan çiçek motifi ile bezenmiﬂtir. Göbe¤i yeﬂille renklendirilmiﬂ alt›n rengi beneklerle süslenmiﬂ çiçek ve yaprakl› çiçekli dallar alt›n
rengi yald›zla renklendirilmiﬂtir.
Minberde oldu¤u gibi silme görüntüsü veren ç›talarla gövdesi ve oturmal›¤›
(taht› )ayr›larak mavi ve koyu mavi ile boyanarak iki ünitesi s›n›rlanm›ﬂ va›z
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kürsüsünün dört aya¤› üstünde yükselen gövdesinin köﬂeleri tirﬂe ile boyanarak
alt›n rengi yald›zla belirlemiﬂ aﬂa¤› do¤ru sark›t›lm›ﬂ yaprak demetleri, dört yaprakl› çiçekler ve aﬂ›r› k›vr›ml› yapraklarla bezenmiﬂtir. Köﬂelerin aras›nda kalan
üniteler beyaz la boyanm›ﬂ zemin üzerine köﬂeleri tirﬂe zeminli alt›n yald›zla
boyanm›ﬂ beﬂ yaprakl› çiçek motifleri ile birbirine ba¤lanan, iç ve d›ﬂ bükey çizgilerle oluﬂturulmuﬂ mavi renkle boyanm›ﬂ bir çerçeve içine oturtulmuﬂ bir madalyonla bezenmiﬂtir. Dikey eksende dört yaprakl› çiçekler, yatay eksende alt›
yaprakl› çiçeklerde oluﬂan “C” k›vr›ml› dallarla kuﬂat›lm›ﬂ “C” k›vr›ml› iki kengel yapra¤› içine yerleﬂtirilmiﬂ alt› yaprakl› çiçeklerden oluﬂan, yeﬂil göbekli,
madalyon tirﬂe zemin üzerine alt›n rengi yald›zla renklendirilmiﬂtir. Madalyonu
tirﬂe il e boyanm›ﬂ bir zemin üzerine alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ, üç “C” k›vr›ml› kengel yapra¤› içine oturtulmuﬂ üç yaprakl› çiçek motiflerinden oluﬂan bir
taç yerleﬂtirilmiﬂ böylece kareye yak›n dikdörtgen ünite bezenmiﬂtir.
Vaiz kürsüsünün mavi koyu mavi renkli s›n›r çizgileriyle bu gövdeye ba¤lanan
beyazla boyanm›ﬂ, oturmal›k ünitesinin dört köﬂesi alt›n rengi yald›zla boyanm›ﬂ yeﬂil göbekli, dikey yerleﬂtirilmiﬂ kartuﬂlarla belirlenmiﬂtir. Bu köﬂelerin
aras›na tirﬂe zeminli alt›n rengi yald›zlarla boyanm›ﬂ aﬂ›r› “C” k›vr›ml› kengel
yapraklar›ndan oluﬂturulmuﬂ çerçeve ile kuﬂat›lm›ﬂ benzer yapraklarla oluﬂturulmuﬂ yeﬂil göbekli bir madalyon oturtulmuﬂtur.
Son onar›m›nda eskisine uygun bir yaklaﬂ›mla yenilendi¤i ve boyanm›ﬂ oldu¤u
düﬂüncesiyle yukarda gözlenen nesnel özellikleriyle tan›tma¤a çaba harcad›¤›m›z Azîz Mahmut Hüdayi Camii ﬁeyh Kafesi, minberi ve vaiz kürsüsü özgün örneklerdir. Eﬂine baﬂka camilerde rastlamad›¤›m›z minber ve vaiz kürsüsü Abdülmecit Döneminin a¤aç iﬂlerine getirdi¤i yeniliklerle önemli bir yer tutar. Bu
dönemin getirdi¤i yeniliklerin belirlenmesi aﬂamas›nda ayn› dönemde Üsküdar’da 966 (1558 M.)y›l›nda Çak›rc›baﬂ› Hasan Paﬂa taraf›ndan yapt›r›lan ve kuzeybat› kap›s›n›n üstündeki Abdülmecit tu¤ras›n› taﬂ›yan ﬂair A.Sad›k Ziver Paﬂan›n haz›rlay›p hattat Abdülhamit’in yazd›¤› kitabesinden 1276 (1859 M.)y›l›nda Abdülmecit’in beﬂinci ikbali ﬁâyetse Han›m taraf›ndan yeniden inﬂa ettirildi¤i anlaﬂ›lan8 ve ahﬂaptan oyulmuﬂ ve alt›n varakla süslenmiﬂ vaaz kürsüsü ile
minber ise daha çok barok özellikler sergileyen9 Çak›rc›baﬂ› Camiiinin minber
ve vaiz kürsüsün gözlenen baz› yenilikleri tamamlamaktad›r. De¤iﬂen estetik
yarg›lar›n belirlenmesi aç›s›ndan büyük bir boﬂlu¤u doldurmaktad›r.
Benzer bir durum III. Selim taraf›ndan 1209 (1794-95M.) y›l›nda inﬂa ettirildikten sonra 1271/1854 y›l›nda Abdülmecit taraf›ndan büyük bir olas›l›kla yeniden
yapt›r›lm›ﬂ olan ve yap›lan yenilemeye iliﬂkin kitabedeki Eser-i Avat›f-› Mecidiye Mahalle-i Cedide-i Teﬂvikiye yaz›s›ndan caminin Teﬂvikiye’nin geliﬂmesiyle
eﬂ zamanl› oldu¤u anlaﬂ›lan, son olarak 1309 (1891-92 M.) de Yuvan Efendi taraf›ndan yenilen10 Teﬂvikiye Camisinin minber ve vaiz kürsüsü için söz konusudur. Üsküdar’da bulunan bu iki camideki örneklere minberin tac›n›n üstüne
oturtulan levhada 1270 (1853 M.) Abdülmecit Han bin Mahmut yaz›s› okunan
Teﬂvikiye Camiiinin minberi ile vaiz kürsüsünü de ekledi¤imiz zaman Osmanl›
‹mparatorlu¤u Döneminde Bat›l›laﬂma Dönemi olarak adland›r›lm›ﬂ olan geç dönemin de¤iﬂen estetik yarg›lar›n belirlenmesi aç›s›ndan önemli bilgiler ediniriz.
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Hüdâyî Külliyesine Vak›f Yapan
Han›mlar ve Han›m Mütevellîler
F E R D A

O L B A K

M A Z A K

Araﬂt›rmac› - Yazar

Vak›flar, Osmanl›-Türk toplum hayat›nda çok önemli müesseselerdir.
‹slâmiyetten önce vak›f benzeri çeﬂitli kurumlar oluﬂmuﬂsa da vak›flar›n ihmâl,
israf ve istismar›na sebebiyet verebilecek müdâhaleleri önlemeye yönelik hukûkî düzenlemeler ‹slâmiyet’le baﬂlam›ﬂt›r. Teﬂvîk edici ve koruyucu bir mâhiyet
kazanmas›yla da, h›zla geliﬂmiﬂ ve ço¤alm›ﬂt›r. Uygulamada Hz. Peygamber’in,
Hicretin üçüncü y›l›nda, Medîne’de yedi k›t’a akarlar›n› ba¤›ﬂlamas›yla baﬂlayan;1 Emevîler, Abbasiler gibi ‹slâm devletlerinde ve Türk-‹slâm devletlerinde
devam eden vak›f gelene¤inin oluﬂturdu¤u muazzam müesseseler, Osmanl›
Devleti’nde “Vak›f Medeniyeti” olarak an›lacak kadar hayat›n her safhas›na nüfûz eden, sosyal, iktisâdî ve hukûkî bir kurum hâlini alm›ﬂt›r.
Özellikle yeni fethedilen yerlerde bir ﬂehrin veya bir semtin îmar ve inﬂas› için
at›lan ilk harç olan külliyelerden birisi de Üsküdar’›n yüksek bir semtinde yap›lm›ﬂ olan Azîz Mahmud Hüdâyî Tekkesi vakf›d›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Üsküdar’›n mânevî mimar› oldu¤u kadar, câmi, imâret, türbe, kütüphane, mektep, hünkâr mahfili, derviﬂ hücreleri, ﬂeyh
evi, sebil, f›r›n ile depolar›, çeﬂmeleri, ﬂad›rvan›, su terâzisi, su yollar› ile mükemmel bir su tevzî ve tesisât› bulunan ve muhtemelen bir hamamdan oluﬂan
ve on bin metre karelik bir alan üzerinde yer alan külliyesi ile de ﬂehrin imar ve
sosyal ihtiyaçlar› için bir temel oluﬂturmuﬂtur.
Azîz Mahmud Hüdâyî Tekkesi vakf›, yeri ve konumu itibâr›yla, Anadolu’ya hattâ Asya’ya yap›lacak yolculuklarda, baﬂlang›ç koridoru üzerinde yer almas›, aslâ u¤ran›lmadan geçilemeyen bir yerde konuﬂlanm›ﬂ olmas› itibar›yla da önem arzetmektedir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi’nin bahçesi

Nermi Haskan’›n Üsküdar Tarihi’nde, külliyenin 1003 (1594) y›l›nda, Mihrimâh
Sultan ve Sadrazam Rüstem Paﬂa’n›n k›z› olan Ayﬂe Hümâﬂah Han›m Sultan taraf›ndan Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi ad›na yapt›r›lm›ﬂ oldu¤u yaz›l›d›r.2 Bir
han›m sultan taraf›ndan yapt›r›lan bu vakf›n çeﬂitli giderlerine harcanmak üzere, daha sonralar› bir çok han›m para, mücevher, gayr› menkul vakfetmiﬂ, bunlar›n iﬂletilerek gelirinin belirtilen giderlere harcanmas›n› ﬂart koﬂmuﬂlard›r.

1. Hüdâyî Külliyesine Vak›f Yapan Han›mlar
Türbeler Müdürlü¤ü arﬂivinde bulunan vakfiye kay›tlar›na göre, tespit edebildi¤imiz otuz sekiz han›m taraf›ndan vak›f yap›lm›ﬂt›r. Vak›f yapan han›mlar›n
isimleri, vakfettikleri mebla¤lar ve vakfiye tarihleri ﬂöyledir:
Abdullah k›z› Fatma Hatun; üç yüz bin akçe, 10..33
Abdullah k›z› Yâsemin Hatun; oturdu¤u evini ölene kadar oturmak, öldükten
sonra kiraya verilmek ﬂart›yla vakfetmiﬂtir. 1022.4
Hayrünnisa Hatun; on sekiz bin kad› akçe, 1045.5
Mehmet k›z› Fatma Hatun; yüz bin akçe, 1045.6
Hac› Mehmet k›z› Râziye Hatun; yüz k›t’a7 riyâlî kuruﬂ, 1047.8
Abdullah k›z› Âmine Hatun; yüz k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1050.9
Mehmet A¤a k›z› Ümmü Gülsüm; bin üç yüz yetmiﬂ beﬂ riyâlî kuruﬂ, 1050.10
Abdullah k›z› Sâliha Bac›; yüz yirmi k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1052.11
Abdullah k›z› Belk›s Hatun; oturdu¤u evini ölene kadar oturmak, öldükten son540
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ra kiraya verilmek ﬂart›yla vakfetmiﬂtir. 1053.
Ulemâdan Yusuf Efendi k›z› Rûhi Hatun; iki yüz k›rk k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1057.12
‹skender k›z› Ümmühânî Hatun; üç yüz yetmiﬂ beﬂ k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1057.13
Mustafa Bey k›z› Safiye Han›m; altm›ﬂ iki buçuk k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1062.14
‹brahim k›z› Fatma Bac›; yüz k›rk k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1066.15
Abdullah k›z› Gülistan Hatun; seksen k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1067.16
Abdullah k›z› Ayﬂe Hatun; üç yüz k›t’a riyâlî kuruﬂ, 1073.17
Salih Efendi k›z› Sâliha Hatun; bin yüz elli bir buçuk k›t’a esedî kuruﬂ, 1076.18
Hüsrev k›z› Ayﬂe Hatun; yüz k›t’a esedî kuruﬂ, 1078.19
Hac› Ahmet Efendi k›z› Ümmühan Hatun; doksan k›t’a esedî kuruﬂ, 1087.20
Abdülmennan k›z› Muazzez Sultan; beﬂ yüz k›t’a esedî kuruﬂ, 1088.21
Abdullah k›z› Fatma Hatun; dokuz bin beﬂ yüz akçe, 1099.22
Seyyid Mehmet Ebussuud Efendi k›z› Ruk›yye Han›m; yüz adet esedî kuruﬂ,
1124.23
Mehmet k›z› Kerime Hatun; oturdu¤u evini kiraya verilmek ﬂart›yla vakfetmiﬂtir.1127.24
Ali Çavuﬂ k›z› Sâliha Hatun; on bin k›t’a esedî kuruﬂ, 1170.25
Nakkaﬂzâde Mehmed Efendi k›z› Sâliha Hatun; dört yüz k›t’a esedî kuruﬂ,
1176.26
Nakîb’ül-eﬂraf Ebû Said k›z› ﬁerife Ümmülhayr Han›m; dört bin kuruﬂ, 1200.27
Abdülkadir k›z› Âbide Hatun; üç yüz yirmi k›t’a riyâlî kuruﬂ ile 79 dirhem bir
alt›n kuﬂak, bir çift alt›n bilezik, bir zümrüt küpe, 1200.28
Mehmet k›z› Râbia Hatun; alt› yüz kuruﬂ, 1210.29
Abdullah k›z› Fatma Han›m; bin iki yüz kuruﬂ, 1228.30
Abdullah k›z› Ümmü Gülsüm; evinin yar›s›n› vakfetmiﬂtir. 1234.
Abdullah k›z› Hac› ‹zzet Kad›n; bin sekiz yüz kuruﬂ, 1243.31
Hac› Ömer k›z› Âmine Hatun; beﬂ yüz kuruﬂ, 1244.32
Abdullah k›z› Sarayl› Talea ﬁems Kad›n; sekiz yüz kuruﬂ, 1245.33
Mehmet S›dk› k›z› Emine Zahide Han›m; beﬂ bin kuruﬂ, 1257.34
Abdullah k›z› Dilîrâ Hatun; bin kuruﬂ, 1261.35
Abdullah k›z› Emine Zahide Han›m; üç bin dokuz yüz kuruﬂ, 1280.
Abdurrahman k›z› ﬁerife Zeynep Hatun; beﬂ bin kuruﬂ; 1283.36
‹smail k›z› Zeynep Han›m; bin yedi yüz kuruﬂ, 1289.37
Abdullah k›z› Kamer Hatun; oturdu¤u evini ölene kadar oturmak, öldükten sonra kiraya verilmek ﬂart›yla vakfetmiﬂtir.38
Üsküdârî ﬁeyh Mahmud Efendi’nin vakfeyledi¤i nakit mebla¤ ile ona mülhak
yani ba¤l› olan para vak›flar›n›n 1096 tarihli muhasebe kayd›nda, yukar›da olmayan baz› isimler bulunmaktad›r. Bunlar; Emine Hatun, Meryem Hatun, Fat541
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ma Bac›, Halime Hatun, Cevher Hatun, Tenzile Hatun, Melâhat Hatun, Mihri
Hatun, Ayﬂe Bac›, Emine Bac›, Mihriban Bac›, Marziye Hatun, Âdiye Hatun, Âlime Hatun, Hatice Hatun, Sâkine Hatun, Mehmet k›z› Sâliha Hatun olmak üzere
on yedi han›m daha zikredilmektedir. Ancak vakfiyelerine ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Böylece vakfiyeleri bulunan otuz sekiz han›mla birlikte elli beﬂ han›m para vakfetmiﬂlerdir.
Vakfedilen paralar kuruﬂ39, akçe40, esedî kuruﬂ41 veya riyâlî kuruﬂ42 cinsindendir.
Dolay›s›yla bu vakfiyelerde para vakf› söz konusudur. Osmanl› hukukçular› iktisâdî zorunluluklar, örf ve âdetler ve hay›r yollar›n›n kapanmamas› amac›yla,
ﬂer’î usuller dairesinde vak›f paralar›n iﬂletilmesini uygun görmüﬂlerdir. Ancak,
iﬂletilen paran›n geliri, ona karﬂ› on bir veya on bir buçuktan fazla olamaz.
‹ncelenen vakfiyelerde ﬂu ortak özellikler bulunmaktad›r:
Ba¤›ﬂlanan mebla¤›n, yerlerinde mukim ve iﬂlerinde müstakîm kimseler taraf›ndan, ﬂer’î usullere göre, bir k›sm›nda onu on bir buçuk, bir k›sm›nda onu on bir
hesab› üzere iﬂletilerek hâs›l olan gelirinden belirtilen yerlere harcanmas› istenmektedir.
Gayr› menkullerin kiraya verilerek, paraya çevrilmesi ve gelirinin de yukar›daki usullerle iﬂletilerek has›l olan getirisinin belirtilen yerlere harcanmas›.
Belirtilen vakitlerde, Hatim, Yâsin, 3 ‹hlâs, 1 Fatiha, yaz›lan say›da Kelime-i
Tevhid, Salâvat- ﬁerif, baz› özel günlerde mevlid okunarak baﬂta Peygamber
Efendimiz olmak üzere, Hüdâyî hazretleri, vâk›fenin ebeveyni, kendi ruhu ve
bütün mü’minlerin ruhlar›na hediye edilmesi, vâk›fe hayatta ise iki dünya selâmeti için dua edilmesi.
Bahsedilen okuma ve dualar›n Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri camii veya türbesinde, ya da ona ba¤l› bulunan mescid, tekke ve türbelerde yap›lmas›.
Hüdâyî Hazretleri Vakf›na mütevellî43 , katip44 , câbi45 ve nâz›r olanlar›n, bu vak›flarda da görevli olmalar› ve bunun karﬂ›l›¤›nda alacaklar› ücretler belirtilmiﬂtir.
Harcamalardan sonra gelirden artan olursa, Hüdâyî Hazretleri Vakf› gelirlerine
eklenmesi.
Zamanla vakfiyelerde bildirilen ﬂartlara uymak zorlaﬂ›rsa, vakfedilen ve gelirin
mutlaka müslüman fukaraya sarf olunmas› istenmektedir.
Bu ortak ﬂartlar›n d›ﬂ›nda, baz› vakfiyelerde de¤iﬂik harcamalara da ödenek ayr›lm›ﬂt›r. Ali Çavuﬂ k›z› Sâliha Hatun’un vakfiyesinde; Hüdâyî türbesinde iki kiﬂinin türbedâr olarak gece-gündüz nöbet tutmas›n› ve türbenin kandilini yak›p
söndürme, türbeyi silip süpürerek düzenleme, aç›p kapama için günde alt›ﬂar
akçe, bir kiﬂi de buhur al›p yakmas› için günde iki akçe ile vazifelendirilmiﬂtir.
Ayr›ca kandile konacak ya¤ için günlük bir akçe ödenmesi istenmektedir.
ﬁerife Ümmülhayr Han›m da; her sene baﬂ›nda Hüdâyî Dergâh› mutfa¤›nda
aﬂûre piﬂirilmesi için senelik yedi bin iki yüz akçe, her sene kurban bayram›nda üç baﬂ koyun al›n›p biri Hüdâyî hazretleri, biri vâlidesi ve biri kendisi için
kesilerek fukaraya da¤›t›lmas› için bin sekiz yüz akçe ayr›lmas›n› istemektedir.
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Senede sekiz bin sekiz yüz seksen akçe de zâviye içerisinde bulunan su yollar›
vakf›na imdâdiye olarak verilecektir. Senelik on iki bin akçesi Ramazan ay›n›n
on ikisinden itibaren dört gün Hüdâyî Zâviyesi mutfa¤›nda pilâv ve zerde piﬂirilip fukaraya yedirilmesi için harcanacakt›r.
Ümmühan Hatun doksan esedî kuruﬂu, Kap›c› dede tekkesi, Halil Paﬂa türbesi
ve Hüdâyî tekkesi dedelerine ve misafir gelen dedelere yemek yedirilmesi için
vakfetmiﬂtir.
Mehmet A¤a k›z› Ümmü Gülsüm Hatun ölmeden önce hastaland›¤›nda vakf›n›
ve ﬂartlar›n› ﬁeyh Mahmud Efendi’nin k›z› Fatma Hatun’a vasiyet ederek, yerine getirilmesi için kendisini görevlendirmiﬂtir. Di¤erlerinden farkl› olarak yap›lmas›n› istedi¤i, mütevellî eliyle meyve sat›n al›narak, yemekten sonra Hüdâyî
fukaras›na yedirilmesidir.
Abdullah k›z› Fatma Hatun ise, vakfetti¤i üç yüz bin akçenin iﬂletilmesinden has›l olan gelirinden fakir kad›nlara verilmesini istemiﬂtir.
Buraya kadar anlat›lanlardan anlaﬂ›laca¤› gibi, paralar›n kullan›laca¤› yerler aç›s›ndan vakfedilen paralar genel olarak iki k›sma ayr›labilir:
* Rûhuna Kur’an okunmas› ve dua edilmesi için vakfedilen paralar; yukar›da
da belirtildi¤i gibi, baﬂta Peygamber Efendimiz olmak üzere, Hüdâyî hazretleri,
vâk›fenin ebeveyni, kendi ruhu ve bütün mü’minlerin ruhlar› için Kur’an okunmas›, vâk›fe hayatta ise iki dünya selâmeti için dua edilmesi için vakfedilmiﬂtir.
* Vak›f görevlileri için vakfedilen paralar; mütevellî, katip, câbi ve nâz›r olanlar›n vazifeleri karﬂ›l›¤›nda alacaklar› ücretler belirtilerek, bu ücretlerin vakfedilen paran›n geirinden ödenmesi yaz›lm›ﬂt›r.

2. Vakfa Tayin Olunan Han›m Vazifeliler
Üsküdârî Hüdâyî ﬁeyh Mahmud Efendi vakf› ve ona ba¤l› vak›flarda, resmi yaz› ile mütevellî olarak tayin edilerek görev yapan han›mlar mevcuttur. Ulaﬂabildi¤imiz belgelere göre:
Abdullah k›z› Emine Zahide Han›m vakf›na mütevellî olarak, Mehmet Said k›z› ﬁerife Hac› Ayﬂe Han›m’› tayin etmiﬂtir. (1280)
1140 y›l›nda Hüdâyî ﬁeyh Mahmud Efendi evlâd› ﬁerife Refia Han›m yazd›¤› arzuhalde; Üsküdârî Hüdâyî ﬁeyh Mahmud Efendi vakf› mütevellîsi ﬁerife Hayrunnisa Kad›n’›n görevinde ihmâlkârl›k ve tarafl› davrand›¤›n› iddia etmektedir.
Ancak, yaz›ya resmi makamlardan gelen cevapta, mütevellî ﬁerife Hayrunnisa
Kad›n’›n ihmâlinin söz konusu olmad›¤› yaz›l›d›r.46
ﬁerife Rukiye Han›m, ‹smail k›z› Zeynep Han›m, Kerime Hatun ve Abdullah k›z› Fatma Hatun vakfiyelerinde, ölene kadar vak›flar›na kendileri mütevellî olmay› ﬂart koﬂuyorlar.
Âbide Sultan’›n 1200 tarihli vakfiyesinde ise, k›z kardeﬂlerinin mütevellî olmas› yaz›l›d›r.
543

.

Salih k›z› Sâliha Hatun, Hüdâyî ﬁeyh Mahmud Efendi k›z› Fatma Hatun’u vakf›na, günlük dört akçe ile mütevellî olarak görevlendirmiﬂtir. (1076)
Abdullah k›z› Ümmü Gülsüm Hatun’un vakfiyesinin muamelesi Mustafa k›z›
Ayﬂe Hatun huzurunda yap›lm›ﬂ ve Ayﬂe Hatun vakf› görüp gözetmek üzere mütevellî tayin edilmiﬂtir. (1234)
Baﬂbakanl›k Osmanl› arﬂivinde bulunan bir belgede ise, Hüdâyî vakf›na mütevellî tayini için düﬂünülen Hüdâyî evlatlar›ndan ﬁerife Fatma Zehra, Ayﬂe ve
Nefise Hatunlardan en büyü¤ü olan Nefise Hatun’a tevliyet tevcih ediliyor. Çünkü, Hüdâyî Hazretleri vakfiyelerinde tevliyetin salih ve müstehak olan evlatlar›ndan en büyük kardeﬂe verilmesini uygun görmüﬂlerdir.47
Netice olarak, gerek Hüdâyî Tekkesi Vakf›, gerek ona ba¤l› vak›flara han›m mütevellî tayin edilmiﬂ olmas›, vakf›n yönetiminde han›mlar›n yetkiye sahip bulunmas›, sosyal hayatta kad›n›n varl›¤›n›n bir belgesidir. Yaklaﬂ›k üç yüz elli y›l
önce, özellikle bir tekke vakf›n›n idaresi için han›m yöneticiler tayin edilmesi,
tarihimizde kad›na insan olarak verilen de¤erin aç›k bir ifadesidir.
‹nceledi¤imiz han›m vakfiyelerinde vak›f yönetimi için mütevellî, kâtip, câbi
vazifeleri karﬂ›l›¤›nda alacaklar› ücretin miktar› belirtilmiﬂtir. Para vak›flar›nda
yer alan bu uygulama ile istihdama yard›mc› olundu¤u gibi, toplum refah›na da
katk›da bulunulmaktad›r.
Vakfedilen paralar›n iﬂletilerek devaml› kazanç getirir hale dönüﬂtürülmesi, vak›ftan devaml› ve en iyi ﬂekilde yaralan›lmas›n› sa¤lamak içindir. Böylece sermaye ât›l halde kalmaktan kurtar›larak vak›f gelirleri artt›r›lmaktad›r.
Fakir kad›nlar›n düﬂünülmesi, onlar›n ma¤dur ve çaresiz duruma düﬂmemesi
için destek olunmas› çok anlaml›d›r.
Özellikle büyük ﬂehirlerde, günümüzde oldu¤u gibi, insanlar›n yaln›z kendileri
için yaﬂay›p tüketen varl›klara dönüﬂmesi, hay›r hasenât anlay›ﬂ›yla, vak›flar
arac›l›¤›yla önlenebilmiﬂtir.
Sosyal iliﬂkilerin düzenlenmesinde arac›l›k eden vak›f kurumlar›na han›mlar›n
katk›s› küçümsenemez. Vak›flar insanlara ﬂefkatle yaklaﬂ›p fakirlerin ihtiyaçlar›n› gidererek, dînî ve insânî sorumluluklar›n etkili ve düzenli iﬂleyiﬂini sa¤layan kurumlar olmuﬂlard›r.
Vak›f kuranlar aras›nda kad›nlar›n olmas› sosyal aç›dan çok önemli bir durumdur. Çünkü, bu durum bize Osmanl›’da kad›n›n›n mal edinebildi¤ini ve iktisâdî güce sahip olabildi¤ini göstermektedir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi’nde
bulunan 30.000 vak›f belgesinde han›mlara ait 2309 vak›f tespit edilmiﬂ olup,
ancak bunlar›n 1044’nün vakfiyesi bu güne ulaﬂabilmiﬂtir. Hüdâyî vakf› ve mülhak vak›flar›na vak›f yapan han›mlar›n say›lar› ve vakfettikleri miktar›n, erkeklerden daha fazla olmas› da bu durumun aç›k bir ifâdesidir. Bu vak›flara han›mlar›n vakfettikleri para, erkeklerin vakfetti¤i paran›n 2,5 mislidir.
Osmanl› Devleti’nde; baﬂta pâdiﬂahlar olmak üzere, hânedan mensuplar›n›n
yapt›rd›¤› selâtin vak›flar›n yan› s›ra, devletin çeﬂitli kademelerinde bulunan görevliler ve halktan bir çok insan vak›f kurmuﬂtur. 1809-1917 y›llar› aras›nda ku544
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rulan 72 selâtin vak›ftan 45’inin kad›nlar taraf›ndan kurulmuﬂ olmas›48 , han›mlar›n hay›r iﬂlerinde daha faal oldu¤unu ve sosyal hayatta bu ﬂekilde yer ald›klar›n› göstermektedir.
Bütün Osmanl› topraklar›nda, özellikle pâyitaht olan ‹stanbul’da oldu¤u gibi,
Üsküdar’da da han›mlar hay›rda yar›ﬂm›ﬂ, “Üsküdar Han›m Sultanlar›n ve vak›f yapan di¤er han›mlar›n dua ﬂehri, hay›rlar›n› emanet ettikleri yer, dualar›n
ufka yükseldi¤i sükûnetli bir mihrap olmuﬂtur.”
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26 Türbeler Müdürlü¤ü Arﬂivi, Hüdâyî Evrak›, 2199.
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36 Türbeler Müdürlü¤ü Arﬂivi, Hüdâyî Evrak›, 1283.
37 Türbeler Müdürlü¤ü Arﬂivi, Hüdâyî Evrak›, 2172.
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39 Tek baﬂ›na kuruﬂ sözü gümüﬂ sikkeler için kullan›l›r. (Mithat Serto¤lu, Osmanl› Tarih Lugat›,
‹stanbul, 1986, s.126.)
40 Osmanl› Devletinin ilk devirlerinden 1687 y›l›na kadar kullan›lan para. (Serto¤lu, age, s.126.)
41 Felemenk sikkesi olup, Osmanl› alt›n›n›n üçte ikisi k›ymetindedir. K›z›l kuruﬂ da denir. (Serto¤lu, age, s.126.)
42 Kara kuruﬂ da denilen, ayarlar› hâlis, Alman veya ‹spanyol riyâlleri. (Serto¤lu, age, s. 126)
43 Vak›f iﬂlerini idâre eden görevli.
44 Vak›f hesaplar›n› kay›t alt›na alan kiﬂi.
45 Vakf›n gelirlerini toplayan tahsildar.
46 Türbeler Müdürlü¤ü Arﬂivi, Hüdâyî Evrak›, 1434.
47 BOA, ‹. DH. 206/11894.
48 Öztürk Nazif, Türk Yenileﬂme Tarihi Çerçevesinde Vak›f Müessesesi, Türkiye Diyânet Vakf›
Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 35.
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‹zmir’de Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›ndan
Faik Paﬂa Vakf›
Y R D . D O Ç . D R . N A H ‹ D E

ﬁ ‹ M ﬁ ‹ R

Balikkesir Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

a. Azîz Mahmud Hüdâyî
Azîz Mahmud Hüdâyî 948/1541’de ﬁereflikoçhisar’da do¤muﬂ,1 ilk ö¤renimine Sivrihisar’da baﬂlam›ﬂ, ‹stanbul’da Küçükayasofya Medresesini bitirdikten
sonra, hocas› Nâz›rzâde Nûreddinzâde Muslihuddin Efendi’nin yan›ndan ayr›lmam›ﬂ, onun ile birlikte M›s›r ve ﬁam’a gitmiﬂtir. 1573’de M›s›r dönüﬂünde Bursa Ferhâdiye Medresesi’ne müderris ve Câmi-i Atîk Mahkemesi’ne nâib tayin edilmiﬂtir. Hocas›n›n ölümünden sonra, Muhyiddin Üftâde’ye intisap etmiﬂtir. Bir süre Trakya ve Balkanlar’da kald›ktan sonra, ‹stanbul’da
Küçükayasofya Tekkesi’nde sekiz y›l ﬂeyhlik makam›nda bulunmuﬂtur. Fatih
Camii’nde vâizlik yapm›ﬂ, tefsir ve hadis okutmuﬂtur2.
1589 y›l›nda Üsküdar’da Hüdâyî Dergâh›n›n bulundu¤u yeri sat›n alm›ﬂ,
1595’te dergâh inﬂaat›n› tamamlam›ﬂt›r. 1599’da Fâtih Camii vâizli¤ini b›rakarak, Mihrimah Sultan Camii’nde perﬂembe günleri vaaz verme¤e baﬂlam›ﬂt›r. 1616’da Sultan Ahmed Camii’nin aç›l›ﬂ›n› yap›p, ilk hutbeyi okumuﬂ ve
her pazartesi burada hutbe vermeyi kabul etmiﬂtir3.
Üsküdar’da bulundu¤u s›rada Bulgurlu’da da bir çilehâne ve hamam yapt›rm›ﬂt›r. Çilehâne’nin bulundu¤u Bulgurlu köyü, Il›suluk ve Gaziler taraflar›
I. Ahmed taraf›ndan Azîz Mahmud Hüdâyî’ye verilmiﬂtir.
Azîz Mahmud Hüdâyî halktan sultanlara kadar geniﬂ bir kitleye tesir etmiﬂtir. III. Murad (1574 -1595), I. Ahmed (1603 - 1617) ve II. Osman (1618 - 1622)
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Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›’n›n bugünkü binas›

gibi padiﬂahlara mektuplar yaz›p, ö¤üdler vermiﬂtir. IV. Murad (1623 -1640)’a
saltanat k›l›c›n› kuﬂatm›ﬂt›r. Ferhad Paﬂa ile Tebriz Seferi’ne kat›lm›ﬂ, zaman zaman da saraya gidip, padiﬂahlar ile sohbetlerde bulunmuﬂtur4.
Hem halk hem devlet ricalini fikirleri ile etkilemiﬂ olan Azîz Mahmud Hüdâyî, vefat etti¤inde altm›ﬂa yak›n halifesi ve otuz kadar eseriyle Anadolu
ve Balkanlar’daki dinî-tasavvufî hayat üzerinde derin tesirler b›rakarak,
günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r.

b. Azîz Mahmud Hüdâyî Vak›flar›
Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesi camii, tevhidhane ve bunun etraf›nda yer
alan derviﬂ hücreleri, aﬂhâne-imaret niteli¤inde büyük bir mutfak, taamhâne ile biri kendisine dördü k›zlar›na ait beﬂ meﬂrutayla, çeﬂmeden müteﬂekkildir5.
Üsküdar kad›l›¤›na hitaben yaz›lan 85 numaral› Mühime Defterindeki 197. hükümde (1630 tarihli) ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdaî Efendi’nin Seccâde-niﬂini
ﬁeyh Ahmed’e “ daha önceden Üftâde Efendi ve ﬁeyh Mahmud’a verildi¤i gibi müntesiplerinden ve yak›nlar›ndan vârissiz olarak vefat edenlerin muhallefat›n› al›p hay›r iﬂlerine sarfedilmesi izninin” kendisine de verilmesine
dairdir6.
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›na sonradan dahil edilen vak›flar hakk›nda ulaﬂabildi¤imiz vesikalar do¤rultusunda ﬂimdilik, bu ferman›n etkisi oldu¤unu
düﬂünmekteyiz.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›na sonradan kat›lan vak›flar ;
1. Sadrazam Halil Paﬂa ve kardeﬂi Mirimirandan Mehmed Paﬂa Vakf›
1134/1735,
2. Emine Han›m’›n Vakf› 1078 - 1081 (1667 -1671),
3. Ayﬂe Han›m’›n Vakf› 1045 (1635),
4. Rabia Han›m’›n Vakf› 1090 (1679),
5. Belk›s Han›m’›n Vakf› 1047 (1637) ,
6. Mirahur Ali A¤a’n›n Vakf› 1209/1794,
7. Gevher Hatun Vakf› 1209 /1794,
8. Sultan Ahmed’in Azîz Mahmud Efendi’ye hibe ve temlik eyledi¤i Bulgurlu ve civar›ndaki (Ümraniye) arazi 1125/1713,
9. Fâik Paﬂa’n›n Vakf› 1134/1722 ‘ d›r7.

c. Fâik Paﬂa Vakf›
‹zmir’in Sosyal ve Ekon omik Tarihi (1730 -1792) ad›n› taﬂ›yan doktora tezimi haz›rlarken, ‹zmir’de bulunan Fâik Paﬂa Cami’i ile ilgili de bilgi vermiﬂ
idim.Ulaﬂt›¤›m vesikalar bu cami’in “Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›n›n mülhâkat›ndan” oldu¤unu gösteriyor idi. Tebli¤imde Fâik Paﬂa Vakf› ve bu vakf›n
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› ile ba¤lant›s› hakk›nda bilgi verilecektir.
Fâik Paﬂa vakf› cami, medrese ve muallimhaneden ibâret idi. Fâik Paﬂa Cami’i,
‹zmir’de bugünkü Basmahane semtinde eski ad› Fâik Paﬂa, yeni ad› Alt›nordu
olan mahallede, 956 ve 967. sokaklarda, yokuﬂtad›r8
Fâik Paﬂa Manzûmesinin bânisi Fâik Paﬂa’n›n kimli¤i kesin olarak bilinmemekle birlikte, büyük bir ihtimalle Sultan II. Bayezid devrinde yaﬂam›ﬂ, Selânik, Narda, Karl›-ili ve Yenice-Vardar’da vak›flar kuran Fâik Paﬂa olmas›
ihtimal dahilindedir9.
XIX. yüzy›lda tamir geçiren külliyenin medrese ve muallimhanesi günümüze ulaﬂmam›ﬂ, sadece cami’i ayaktad›r. Küçük bir bahçesi olup, avlusu bulunmayan cami’in son cemaat yeri yatay bir aks üzerindedir. Üstü, 13 sütûnu birbirine ba¤layan kemerlere oturan ahﬂap ve kiremitle kapl› bir çat›
ile örtülüdür. Minaresi köﬂeli bir kaideye oturur. Ana mekâna bat›dan girilir. Giriﬂ ile mihrap farkl› eksenlerdedir.10
Cami’inin kitabesinden geçirmiﬂ oldu¤u bir yang›n sebebiyle, 1258/1842’de
tamir gördü¤ü belirtilmektedir. Cami’i 1914’de de bir tamir geçirmiﬂtir11.
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ﬁekil 1

Fâik Paﬂa Vakf› Gelirleri
XVI. yy.’da Fâik Paﬂa vakf›n›n gelir getiren vak›flar› onsekiz parça olup, hepsi de ‹zmir civar›ndaki gelir kalemlerini ihtiva eden Tablo 1 Ekler k›sm›nda
verilmiﬂtir. Bu tablodan hareketle haz›rlad›¤›m›z grafi¤e göre Fâik Paﬂa Vakf›’n›n gelirleri toplam› Yavuz Sultan Selim devrinde 15.670 (%55) akçe iken,
Kanûnî devrinde 12.977 (% 45) akçeye düﬂmüﬂtür12.
Fâik Paﬂa Vakf› Masraflar›
(1838 -1849)
Tablo 2 Prof. Dr. Mübahat S. Kütüko¤lu, a.g.e., s. 218’den al›nm›ﬂt›r.
Vakf›n masraflar› ; Müderrise 15, talebe ile imam ve hatiblik yapacak ﬂah›s ve
duahana 5, müezzine 3, muallime 2, tevliyet için 6, mum ve has›r için de
günde 2 akçe tayin edilmiﬂtir. Buna göre günlük masraf 43 akçe y›ll›k ise
15.265 akçedir14.
Fâik Paﬂa Cami’inin 1254-56 ve 1258-65 y›llar›na âid muhasebe kay›tlar›nda,
vakf›n 67 kalem mukata’a-i zemin musakkafat› oldu¤u ve y›ll›k 646 kuruﬂ
27 para geliri bulundu¤u, Bornova ve Ko¤ulca’daki 42 zeytin a¤ac›ndan üç y›lda al›nan 83 okka zeytinya¤› cami için kullan›lm›ﬂt›r.
1254-56 aras›ndaki üç y›l zarf›nda 3.276 kuruﬂ 16 para sarf, 1.940 kuruﬂ 31
paral›k gelir, masraflar› karﬂ›layamay›p, 1.335 kuruﬂ 25 paral›k bir aç›k vermiﬂtir. (Bak Tablo 2)
1258-1265 de ise sarf 4.598 kuruﬂ 4 para, gelir 5.173 kuruﬂ 16 para olup, 575
kuruﬂ 12 paral›k bir fazlal›k bulunmaktad›r. (Bak Tablo 2)
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Fâik Paﬂa Vakf› Masraflar› (1838 -1849)
Masraf Kalemleri

1254

1256

1258

1265

‹mamet

70

3

710

70

8

560

Hitabet

60

3

180

60

8

480

Meﬂihat

45

3

135

45

8

360

Tevliyet

15

3

45

15

8

120

Dersiye

45

3

135

45

8

360

Müezzin ve Kayyum

45

3

135

45

8

360

Müderris

30

3

90

30

8

240

Muallim-i s›byan

6

3

18

6

8

48

Mustafa Efendi Cami’i
cüzhan›

12

3

36

12

8

96

Kitabet

15

3

45

15

8

120

Cibâyet

12

3

36

12

8

96

Fâik Paﬂa Camii cüzhan›

15

3

45

15

8

120

Mahmud Efendi Hankah›
ﬂeyhli¤i nezâreti

15

3

45

15

8

120

Camiye al›nan balmumu

288

40

8

320

Camiye al›na ya¤mumu

157

40

8

320

Camiye al›nan zeytinya¤›

440
5

8

40

Osman A¤a suyu mukataas›
Cami ve medresenin tamirleri

217

Cami suyollar›n›n tamiri

94

Yaz›n sebile al›nan kar

168

Kayyuma verilen peﬂtamal
ve sabun

31

Camiye al›nan has›r ve
k›r›lan kandille

64

Mektebin tamirat›

220

Cami tamiri, suyollar› ve
kandillere sarf edilen
Hazine maaﬂ tertibi13

Evkaf Hazinesi
muhasebe harc›
Kâtib maaﬂ›

756
106,36

20,20

1.616

15

5.628

Toplam masraf

3.276,16

4.5984

Gelir

1.940,31

5.173,16

Fark

-1.335,25

575,12

Tablo 2 Prof. Dr. Mübahat S. Kütüko¤lu, a.g.e., s. 218’den al›nm›ﬂt›r.
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d. Fâik Paﬂa Vakf›’n›n Azîz Mahmud Hüdâyî
Vakf›na Dahil Edilmesi
Bizden önce yap›lan çal›ﬂmalarda, Fâik Paﬂa Vakf›’n›n Azîz Mahmud Hüdâyî
vakf›na ilhak› I. Abdülhâmid devrindeki geliﬂmelere ba¤lamaktad›r. Sultan I.
Abdülhâmid (1774 - 1789) devrinde vak›flar›n idaresinde baz› de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r. II. Mahmud (1808 -1839) ise kendi vak›flar›n› babas› Sultan Abdülhâmid (1774 - 1754)’ün vak›flar› ile birleﬂtirmiﬂ, daha sonra da bu iki
vakf›n mülhaklar› ile birlikte say›s› elliyi buldu¤undan Darbhane-i Âmire
Nezâreti emrine verilmiﬂ ve Darbhane nâz›rlar› ayn› zamanda bu iki vakf›n
mütevelli kaymakaml›¤› vazifesini yürütmeye baﬂlam›ﬂlard›r. 14 Ekim 1826’da
ç›kar›lan bir irade ile vak›flar Darbhaneden ayr›larak, Evkaf-› Humâyûn Nezâreti kurulmuﬂ, bundan sonra da 1834’e kadar di¤er vak›flar birer birer
nezâretin bünyesine al›nm›ﬂlar, küçük vak›flar ise, büyüklere ilhak edilmiﬂtir15.
Bizim Fâik Paﬂa Vakf› ile ilgili ulaﬂt›¤›m›z vesikalar, I. Abdülhâmid (1774 1789)’den önce, bu vak›flar›n zaten Mahmud Hüdâyî vakf›na ilhak edildi¤i
ile ilgilidir.
Bu vesikâlardan ilki Fâik Paﬂa Cami’inin 22 Za(Zilka’de) 1179/2 May›s 1766
tarihli ilâmd›r. Bu vesikada, ‹zmir’de Fâik Paﬂa Cami’i yan›nda yeniden yap›lan hücrenin16 tevliyetinin, Fâik Paﬂa’n›n damad› Yusuf Efendi sulbinden ‹smail ibn-i el-hac ‹brahim Efendi’ye 5 akçe yevmiye ile verildi¤i belirtilmektedir17.
Za (Zilka’de ) 1175/ 31.III -29.IV. 1767 y›l›na ait hatiplik tevcih berat›18 ile 15
Za(Zilka’de) 1175/15.IV.1767 tarihli hatipli¤in Mustafa isimli ﬂahsa verildi¤i
kay›tl› olan telhisde de, Fâik Paﬂa vakf› “ ‹stanbul’da Azîz Mahmud Efendi evlâd› mülhakat›ndan19” oldu¤u yaz›l›d›r.
1793 Temmuz baﬂlar›na tarihlenen 105 numaral› Anadolu Ahkâm Defteri’nin
699 say›l› hükümde “Üsküdar semtinde gömülü Hüdâyî Efendi’nin vak›flar›ndan olan ‹zmir’de Fâik Paﬂa vakf›n›n zâviyedâr ve mütevellisi bulunan
ﬁeyh Mehmed Efendi’nin iﬂlerine yine ayn› ﬂehrin sakinlerinden Moravîzâde Hüseyin Efendi’nin müdahalesinden20” ﬂikâyet edilmiﬂtir.
Elimizdeki vesikalar bizi, XVIII. Yüzy›lda ‹zmir’de Celvetî tarikat›n›n etkisininin artt›¤› sonucuna ulaﬂt›rm›ﬂt›r. Çünkü bir baﬂka vesikada ismi bu yüzy›lda ortaya ç›kan Yap›c› Mahallesi’nde, Azîz Mahmud Hüdaî Efendi halifelerinden ﬁeyh Mustafa Efendi’nin vak›flar›n›n bulundu¤u ile ilgilidir. ﬁeyh
Mustafa Efendi kaynaklarda sözü edilen Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin çok
say›da olup, Osmanl› ülkesinin de¤iﬂik yerlerine da¤›lm›ﬂ olan müridlerinden
olmal›d›r. Esas itibar›yla kendisine ait olan vakfiyede de bu tarikat ile ilgisine iﬂaret edilmektedir21. Yine ayn› vakfiyede, ﬁeyh Mustafa’ya ait Cami-i
Atik Mahallesi’nde bulunan mescid, medrese ve zaviyeden söz edilmektedir.
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Bu tarihlerde Cami-i Atik Mahallesinin bir bölümünü içine alan Yap›c›o¤lu
mahallesi teﬂekkül etmiﬂtir ki, biz bu mahallenin ﬁeyh Mustafa’ya ait mescid, medrese ve zaviye etraf›nda geliﬂti¤ini düﬂünmekteyiz. Bu vakfa ait bir
baﬂka vesika da, tekke vakf›na iki cihetin tevcihi ile ilgili C (Cemazie’l-âhir)
1187/ A¤ustos 1773 tarihli takrirdir.22
Bu yüzy›lda ‹zmir’de Celvetî tesirinin yo¤un oldu¤unu gösteren di¤er bir vesika da C (Cemazie’l-ahir) 1169/Mart 1756 tarihli arzuhaldir. Bu arzuhal, ‹zmir’de bulunan Ali Baba Zaviyesi’nin Marmara ve çevresindeki vak›f köyleri has›lat›ndan, Üsküdar’daki Celvetîye tekkelerinden ﬁeyh Yusuf Baba Zaviyesi’nin derviﬂlerinin taammiyesi için hisse ayr›ld›¤› ile ilgilir.23.

Sonuç:
‹zmir’de bulunan Fâik Paﬂa Vakf›n›n Üsküdar’daki Azîz Mahmud Hüdaî Vakf›na ilhak edilmesi, XVIII. Yüzy›lda ‹zmir’de Celvetî tarikat›n›n etkisinin artmas› ile ilgili olmal›d›r. Esasen bu yüzy›lda Osmanl› ülkesi genelinde tarikatlar›n etkisi daha da artm›ﬂt›r.
Cevdet Evkaf tasnifinde 1766 tarihli mütevelli atanmas›, 1767 tarihli berat ve
telhisler gerek Fâik Paﬂa ve gerekse de ﬁeyh Mustafa Efendi Vakf› ile ilgili kay›tlar da “Fâik Paﬂa Vakf›n›n Üsküdar’da Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›ndan
oldu¤unun belirtilmesi”, ve 1630 tarihli hüküm de, bizim bu tezimizi desteklemektedir.
ﬁimdilik elimizdeki veriler de bizi, XVIII. Yüzy›lda ‹zmir’de teﬂekkül eden Yap›c›o¤lu Mahallesinin de, ﬁeyh Mustafa Efendi Cami’i, medrese ve tekkesi etraf›nda geliﬂti¤ine ulaﬂt›rmaktad›r.
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Ek 1:
Fâik Paﬂa Vakf› Gelirleri
(Y›ll›k Gelir/Akçe olarak)
Vakf edilen ﬂey

I. Selim

Kanûnî

Halkap›nar’da dört de¤irmen

6.000

4.000

‹zmir’de büyük bahçe

3.000

3.000

Harbendeo¤lu bahçesi

1.000

Büyük bahçe ile

Cami yak›n›nda Kozluca bahçesi

400

500

Saray icaresi

200

200

Büyükbahçe yak›n›nda mukataa yeri

360

360

Nefs-i ‹zmir’de ev yerleri kiras›

270

Büyükbahçe yak›n›nda mukataa yeri

1.000

1.000

Büyükbahçe yak›n›nda

600

640

Burc ve Bender mukataas› yeri

60

60

Halkap›nar’da yer kiras›

100

100

Halkap›nar’da dalyan

150

150

ﬁeyh Muslihiddin evi mukataas›

30

30

ﬁeyh Muslihiddin evi mukataas›

2.500

2.500

Bir müezzin evi

-

-

Nefs-i ‹zmir’de Pazaryeri’ndeki

-

-

‹ncirlik

-

-

Toplam

18.17024

16.610

(Kanûnî devrinde turunç bahçesi)

Bo¤azc›k mukataas› yeri

dükkânlar›n kiras›

Tablo 1 Prof. Dr. Mübahat S. Kütüko¤lu, a.g.e., s. 217’den al›nm›ﬂt›r.
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2

Hasan Kâmil Y›lmaz, “Azîz Mahmud Hüdâyî”, D‹A, IV, ‹stanbul 1991, s.338;

3

Hasan Kâmil Y›lmaz, ayn› yer; Ayn› Yazar, “Üsküdar’da Celvetî Tekkeleri”, I. ÜsküdarSempozyumu Bildiriler,I, ‹stanbul 2004, s.180-188.

4

Orhan Kemal Tavukçu, “Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Edebî Kiﬂili¤i”, I. ÜsküdarSempozyumu Bildiriler, II, ‹stanbul 2004, s.276-277; Erdo¤an, Kenan, “Azîz Mahmud Hüdâyî ve Niyâzî-i M›srî
Aras›ndaki ‹liﬂkiler”, ayn› yer, s.287.

5

Baha M. Tanman, “”Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi”, D‹A, IV, ‹stanbul 1991, s. 340 ve H.Kâmil Y›lmaz, “Vakfiyelerin Dilinden Hüdâyî Mahmud Efendi Vakf›”, II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, I, ‹stanbul 2005, s. 173-181.

6

83 Numaral› Mühime Defteri, Ankara 2002, s. 119.

7

Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I , Üsküdar 2001, s. 105 -106.

8

M. Münir Aktepe, “Osmanl› Devri Camileri Hakk›nda Ön Bilgi”, TED, Say› 3 (1973), s. 187; ayn› yazar, “‹zmir ﬁehri Osmanl› Medreseleri Hakk›nda Ön Bilgi””, TD, Say› 26 (1972), s. 106.
9

Kütüko¤lu, Mübahat S., XV ve XVI. As›rlarda ‹zmir Kazas›n›n Sosyal ve ‹ktisâdî Yap›s›, ‹zmir,
2000, s. 214.
10 Ungan, Iﬂ›k, ‹zmir Camileri, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Mezuniyet Tezi, ‹stanbul
1968, s.45.
11

Kütüko¤lu, Mübahat S., a.g.e., s. 216.

12

Kütüko¤lu, Mübahat, a.g.e., s.217’de gelirler toplam› I. Selim 18.170, Kanunî 16.610 olarak
verilmiﬂtir. Bu toplam›n sehven verildi¤ni düﬂünerek, yukar›daki gibi düzeltik.

13

Bu sütundan itibaren rakamlardan ilki kuruﬂ, ikincisi parad›r.

14

Kütüko¤lu, Mübahat S., a.g.e.,s. 217.

15

Kütüko¤lu, Mübahat S., a.g.e., s. 215.

16

‹zmir’de 1763 ve 1775 tarihlerinde
meydana gelen yang›nlar›n birisi sebebiyle, muhtemelen Fâik Paﬂa Cami’i etraf›nda bulunan müﬂtemilât› da etkilenmiﬂtir. ﬁimﬂir, Nahide, ‹zmir’in
Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1730 -1792), ‹zmir 1999, s. 59.

17

BOA.Cevdet Evkâf 23 959, ilâm.

18

BOA.Cevdet Evkâf 30 162, berat.

19

BOA.Cevdet Evkâf 30 193, telhis.

20

Nahide ﬁimﬂir, “1791 -93 Döneminde Anadolu Ahkâm Defterleri’ne Göre ‹zmir”, ‹zmir 1992,
s.21 ve 110.
21

ﬁeyh El-Hac Mustafa Efendi ibni’l-Hac Ahmed Vakfiyesi 739 Numaral› Vak›f Defteri, s.
279/185.

22

BOA. Cevdet Evkâf 23 462, takrir.

23

BOA. Cevdet Evkâf 21 494, arzuhal.

24

Tablonun orijinalinde toplamlar hatal›d›r. Do¤rusu ilki 12.977, ikincisi 15.670’dir.
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Günümüzde Ünümüzde Bir Sivil
Toplum Kuruluﬂu Olarak
Azîz Mahmud Hüdayi
D R . A D E M

E R G Ü L

Araﬂt›rmac› - Yazar

G‹R‹ﬁ1
Sevgi, ﬂefkat ve merhamet duygular›n›n infak olarak tezahür etmesi neticesinde
do¤up büyüyen vak›f müesseseleri, öncelikle di¤ergam bir ruha sahip diri bir
gönülde kurulmaya baﬂlar. Hemen her vakf›n kuruluﬂunda temele at›lan ilk
harç, böyle bir gönül harc›d›r. Azîz Mahmud Hüdâyî gibi bir gönül erinin yüre¤inde tomurcuklanan Hüdâyî Vakf› ç›nar› da, o gönüldeki samimiyete Rabbin
verdi¤i bereketle, dörtyüz y›l› aﬂk›n bir süredir bir ﬂekilde varl›¤›n› devam ettirebilmiﬂtir. Yapt›¤› hay›rlar› “ebed-müddet” niyetiyle inﬂa eden bu nevi gönül
adamlar›n›n eserleri, bir “sadaka-i câriye” olarak -suyu bol bir ›rmak misali- istikbale do¤ru ak›p gitmektedir.
1985 y›l›nda, Hüdâyî’nin vak›f misyonunu benimseyen ve onu yeniden canland›rmay› hedefleyen bir grup gönül adam›n›n, bir araya gelerek kurmaya niyet ettikleri Azîz Mahmud Hüdayi Vakf› da bir nevi “Hüdâyî Vak›f Ç›nar›”n›n taze bir
dal olarak gün yüzüne ç›k›ﬂ›d›r. Bu ç›k›ﬂ resmi olarak, 4 Ocak 1986 tarih ve
18978 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan mahkeme karar›yla tescil edilmiﬂtir.
‹smini Azîz Mahmud Hüdayi Vakf› olarak tescil ettiren bu yeni vak›f, Hazret-i
Hüdâyî’nin vakf›nda gözetti¤i hedefleri, öncelikle kendisine gaye maddesi olarak belirlemiﬂtir. Vak›f bugün, ihtiyaç sahiplerine s›¤›nak, gariplere bar›nak, yetim ve öksüzlere s›cak bir kucak olmuﬂtur. Kurdu¤u müesseselerle hem yaral›
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Azîz Mahmud Hüdâyî
Vakf›’n›n bahçesi

.

gönüllere merhem olmuﬂ, hem de memleketimizin yetiﬂmiﬂ insan ihtiyac›na
katk›da bulunmuﬂtur. Hüdâyî âdeta bir hay›r da¤›t›m merkezi durumuna gelmiﬂtir. Doluyor ve boﬂal›yor. Oraya garip gelen, yüre¤i bütünleﬂmiﬂ olarak ayr›l›yor. Gözü yaﬂl› gelen tebessümlerle...
Memleketimizde derya gönüllü hay›r sahipleri var, öte yanda y›k›lm›ﬂ gönüller
mevcut. Hüdâyî, bu iki dünyan›n tam buluﬂma noktas›nda.
Bir vakf›n en önemli sermayesi, hiç ﬂüphesiz gönüllüleridir. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› bu anlamda, hem ismini taﬂ›d›¤› Hz. Hüdâyî’nin sevenlerinin çoklu¤u, hem de vakf›n hizmette ay›r›m gözetmeyen bir hizmet anlay›ﬂ›na sahip olmas› sebebiyle, kemiyet ve keyfiyet itibariyle fedakar ve samimi çok say›da gönüllü sermayesine sahip olmuﬂtur.
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n kuruluﬂunu gerçekleﬂtiren kurucu isimler ﬂunlard›r:
1. A. Hamdi TOPBAﬁ
2. A. Sabri KEFEL‹
3. Abdullah SERT
4. Abdullah TAﬁDELEN
5. Ahmet Sami ÇEﬁMEBAﬁI
6. Ahmet TAﬁGET‹REN
7. H. Kâmil YILMAZ
8. ‹. Fahrettin T‹VN‹KL‹
9. ‹lhan ‹M‹K
10. ‹rfan GÜNDÜZ
11. Korkut ÖZAL
12. Mehmet AYDIN
13. Mehmet ÇAKIRCA
14. Mustafa UZUN
15. Naif ÖZKUL
16. Osman Nuri TOPBAﬁ
17. Osman ÇIKLA‹PL‹KÇ‹
18. Önder AKINCI
19. Talat ‹ÇÖZ
20. Yahya K‹⁄ILI
Bu k›sa giriﬂten sonra Azîz Mahmud Hüdayi Vakf›’n›n faaliyetlerini özet olarak
ﬂu baﬂl›klar alt›nda sunabiliriz:
I. Vakf›n kuruluﬂ gayesi ve çal›ﬂma alanlar›
II. Vakf›n hizmet ve faaliyetleri
A. Sosyal hizmetler
B. E¤itim hizmetleri
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I. Vakf›n Kuruluﬂ Gayesi Ve Çal›ﬂma Alanlar›
Vakf›n gayesi, vak›f tüzü¤ünde ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Madde3: Vakf›n gelirlerinden her y›l idare masraflar›, teftiﬂ ve denetleme masraflar›na kat›lma pay› düﬂüldükten sonra en az % 80’i genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan ve alacak olan hizmetlere harcanmas›na
öncelik vermek üzere, ancak yine de as›l olarak vakf›n idare organlar› aras›nda
bulunan Yönetim Kurulu’nun tercih ve takdirine uygun bir ﬂekilde:
a) Yüzlerce y›ldan beri Üsküdar’›m›z›n mütena bir semtine ad›n› vermiﬂ, camii,
türbesi, imareti ve müﬂtemilat› ile ﬂehrin tabii yap›s› içinde tarihi bir çevre oluﬂturacak zengin özelliklere sahip, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi ve müﬂtemilat›n›, bu konudaki mevzuat›n usullerine tabi olarak onarmak, bunun için resmi
ve özel kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapmak.
b) Baﬂta semtin fakir, kimsesiz ve bak›ma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç
sahiplerine ayni ve nakdi yard›mlarda bulunmak.
c) Vakf›n imkânlar›yla çal›ﬂacak bir aﬂevi tesisiyle, muhtaçlara yemek da¤›tmak
ve yedirmek.
d) Fakir ve bak›ma muhtaç hastalara yard›mc› olmak üzere, muayene ve tedavi
imkanlar› sa¤lamak, bu maksatla kurulmuﬂ müesseselerle iﬂbirli¤i yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin geniﬂletilmesine yard›mc› olmak üzere, sa¤l›k ocaklar›, hastane ve ﬂifa yurtlar› tesis ve inﬂa edip iﬂletmek.
e) Fakir, kimsesiz ve düﬂkün kimselerin bar›nabilece¤i huzur evleri tesis veya
inﬂa edip iﬂletmek.
f) ‹lmi kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yaparak, baﬂka Azîz Mahmut Hüdâyî olmak üzere
di¤er Türk-‹slam büyükleri hakk›nda ilmi, dini ve milli konularda araﬂt›rmalar
yap›lmas›n› temin ve teﬂvik etmek, bu tür çal›ﬂmalara maddi ve manevi her türlü deste¤i sa¤lamak, haz›rlanacak eserleri neﬂretmek, bu konuda her türlü inceleme ve toplant›y› bizzat tertip veya teﬂvik etmek, gerekti¤inde neﬂriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak.
g) Kurucular›n uygun görece¤i veya Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›’n›n tavsiye edece¤i, ancak yine de Mütevelli Heyeti’nin uygunlu¤unu onaylayaca¤›, semt ve yerlerde mescit veya camiler, di¤er mabetler yapmak,
yapt›rmak, bununla ilgili faaliyetlere yard›mc› olmak.
h) Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede ö¤renim gören Türk çocuklar›n›n
tahsil yapmalar›n› temin için imkanlar haz›rlamak , ayni ve nakdi yard›mlarda
bulunmak, iskan, iaﬂe, ibate ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n› sa¤lamak,
imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, ö¤renim
merkezleri, kurslar, Kur’an Kurslar› yapmak, açmak, ö¤rencilerin bilgi ve görgülerini art›rarak onlar› ülkemize ve milletimize yaraﬂ›r hasletlerle donatmak,
maddi ve manevi yönden kusursuz yetiﬂtirmek üzere burslar vermek, yar›ﬂmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek, ö¤renim kurumlar›na yard›mc› olmak.
i) Dini ve milli gün ve gecelerde, uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip
ve icra etmek, bu vesileyle yemek da¤›tmak.
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j) Fakir ve lay›k oldu¤una Yönetim Kurulu’nca kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yard›mlar yapmak, yukar›da zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin refah›n› temine çal›ﬂmak.
k) Memleketimizi, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda tan›t›c› her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Tek baﬂ›na veya baﬂka kiﬂi ve kuruluﬂlarla sinema, tiyatro, dergi,
bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik ve süreli yay›nlar ile ulusal ve uluslararas› düzeydeki kitle iletiﬂim ve bas›n-yay›n faaliyetinde bulunmak.
l) Han›mlar ve k›z ö¤renciler için lisan, okuma-yazma, çeﬂitli konularda beceri
kurslar›, güzel sanatlar›n çeﬂitli kollar›nda atölyeler açmak, iﬂletmek, han›mlar
kolu kurmak,
m) Çocuk e¤itimi alan›nda yenilikleri takip ederek, çocu¤a yönelik sesli, görüntülü, bas›l› yay›nlar haz›rlamak ve yay›mlamak. Aile ve çocuk konular›nda çal›ﬂmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sinemas›, çocuk tiyatrosu, resim kulübü,
çocuk spor kulübü kurmak, geliﬂtirmek.
n) Mevzuat›n müsaadesi dairesinde gerek yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda vak›f
faaliyetlerinde bulunmak. Bunun için vakf›m›z›n amaçlar› do¤rultusunda yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda ö¤rencilere hizmet vermek üzere ilkö¤retim, lise ve yüksekö¤retim düzeyinde özel okullar, her nevi e¤itim ve ö¤retim tesisleri ve benzeri
e¤itim ve ö¤retim kurumlar› açmak. Bu cümleden olmak üzere:
o) ‹lkö¤retim, lise, üniversite, yüksekokul, fakülte, akademi, kreﬂ, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve iﬂletmek. Bunun için gerekli
binalar› inﬂa etmek veya sat›n almak.
p) Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda baﬂar›l› ve yard›ma muhtaç ö¤rencilere burs vermek veya ö¤renimlerini tamamlamalar› için her türlü yard›m›, iaﬂe ve ibatelerini sa¤lamak.
q) Yurtd›ﬂ›ndan kabiliyetli ve muhtaç her seviyedeki ö¤rencileri ülkemize getirip e¤itim, araﬂt›rma ve ihtisas yapma imkan› sa¤lamak ve her türlü iaﬂe ve ibatelerini sa¤lamak.
r) Gerekti¤inde mevzuat›n gereklerini yerine getirerek vak›f faaliyetlerini yapmak için yurtd›ﬂ›nda ﬂube açmak veya uluslararas› faaliyette bulunan bir vakfa
üye olmak.
s) ‹mkanlar›n elverdi¤i ölçüde kurban kesmek isteyen kiﬂilere, vak›f nezdinde
kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerekti¤inde ise, kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yan›nda, ayr›ca yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda kurban kesim organizasyonlar›nda da bulunmak vakf›n gayesidir.
II. Vakf›n Hizmet Ve Faaliyetleri
Azîz Mahmud Hüdayi Vakf›, “Gaye Maddesi”nde belirtilen faaliyet türlerinin hemen
hemen büyük bir ço¤unlu¤unu hayata geçirmiﬂ önemli bir sivil toplum kuruluﬂudur.
Yapt›¤› hizmet ve faaliyetlerini iki ana baﬂl›k alt›nda özetlemek mümkündür:
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A. Sosyal Hizmetler
1. Aﬂevi Hizmeti
Hüdâyî Vakf›, kuruluﬂundan bu yana vak›f senedinde belirtildi¤i üzere, Hüdâyî
hazretlerinin vakfiyesine uygun olarak cami külliyesinde bulunan yemekhanede hemen her gün ortalama iki yüzü sefer tas›yla evlere götürülmek üzere, beﬂ
yüz kiﬂiye yemek ç›karmaktad›r. Ramazan ay›nda ve mübarek gün ve gecelerde
buradan yemek alanlar ile bu say› bini aﬂmaktad›r.

2. Erzak Da¤›t›m Ünitesi
‹stanbul’un muhtelif semtlerinde oturan ve vak›f personelince ihtiyaç sahibi olduklar› yerlerinde tespit edilen 1500’ü aﬂk›n aileye, vakf›n bu iﬂe tahsis edilmiﬂ
araçlar›yla her ay düzenli olarak erzak da¤›t›m› yap›lmaktad›r.
200 kadar aileye erzak yard›m›ndan ayr› olarak nakdi yard›m da yap›lmaktad›r.

3. ‹laç ve Sa¤l›k Hizmeti
Fukara listesine kay›tl› olan ailelerin poliklinik hizmetleri, vak›f taraf›ndan karﬂ›lanmakta ve ilaçlar› temin edilmektedir.

4. Aynî Eﬂya Yard›mlar›
Ba¤›ﬂlanan aynî eﬂyalar›n muhtaç kimselere ulaﬂt›r›lma hizmeti, veren ile alan
aras›nda önemli bir hizmet köprüsü vazifesini görmektedir. Bu hay›r oca¤›na
binlerce çift ayakkab›, binlerce tak›m giysi, tonlarca yakacak vb yard›mlar, geliyor ve gidiyor. Halk›m›z›n yak›n alaka ve yard›mlar›yla gerçekleﬂen bu hizmetlerin daha da yayg›nlaﬂmas› için, büyük gayret sarfediliyor.

5. Cami ‹nﬂaat ve Temizlik Hizmetleri
Vak›f, cami yapt›rmak isteyen hay›r sahibi kimselerle, cami ihtiyac› olan bölge
insanlar›n› bir araya getirerek, çok say›da caminin yap›lmas› ve onar›lmas›na
rehberlik etmiﬂtir. Bu hizmetlere ilaveten gönüllü bir teﬂekkül olarak, nüfûsu ve
cemaati yo¤un olan ‹stanbul camilerinde, temiz bir ortamda ibâdet imkân› sa¤lamak üzere câmi hal›lar›n› y›kamak için, özel hal› y›kama ünitesi oluﬂturmuﬂtur. Çevre camilerinin hal›lar›n›n periyodik olarak paras›z y›kanmas›n› sa¤layan
bu ünite, her y›l ortalama 115 camiye hizmet vermektedir.
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6. Özel Hüdâyî Huzurevi
Hüdâyî Vakf›, bir toplumsal yaraya kar›nca karar›nca merhem olmaya çal›ﬂ›yor.
Rabbimizin “üf” bile denmesine k›yamad›¤›, rahmet kanad›yla üzerlerine e¤ilmemizi istedi¤i annelerimiz, babalar›m›z ça¤›n ﬂartlar›nda öylesine yaln›zlaﬂm›ﬂlar, koldan kanattan mahrum hale gelmiﬂler ki, de¤il “üf” demek, derin ›st›raplar içerisinde b›rakm›ﬂ›z onlar›. Büyük annelerin, büyük babalar›n yerleri
huzur evleri de¤il. Evet, onlar o¤ullar› k›zlar›yla birlikte kalmal›lar, torunlar›n›n
saçlar›n› okﬂamal›, onlara hikmeti, edebi, güzelli¤i intikal ettirmeliler, do¤ru.
Ama gelin de bu k›ran k›rana ça¤a anlat›n bunu. Huzurevi ça¤daﬂ duyars›zl›¤›n
dayatt›¤› bir zorunluluk bugün. ‹ﬂte bu zarureti gören Azîz Mahmud Hüdâyî
Vakf›, kuruluﬂ gayesinde belirtilen “Fakir, kimsesiz ve düﬂkün kimselerin bar›nabilece¤i huzurevleri tesis ve inﬂa etmek” maddesinin tahakkuku için,
26.11.1997 tarihinde “Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› Özel Hüdâyî Huzurevi” ad›yla bir müesseseyi hizmetleri aras›na katm›ﬂt›r. Bu birim, iki ayr› binada, kimsesiz ve düﬂkün erkek ve kad›nlara hitap etmek üzere 80 kiﬂilik kapasitesi ile hizmetlerine devam etmektedir.

7. Kurban Hizmetleri
Ba¤›ﬂlarla, adaklarla gelen kurbanlar, Hüdâyî Vakf›nda y›l boyunca yüzlerce,
binlerce insana ulaﬂt›r›l›r. Çünkü her gün vakf›n merkez aﬂevinde yüzlerce kiﬂi
s›cak yemek yer. Her ay yüzlerce aileye erzak da¤›t›m› yap›l›r. Vakf›n ünitelerinde her gün yüzlerce genç-yaﬂl› insana bu kuran etlerinde ikram edilir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›, adak, akika vb. kurbanlar›n kesiminde haftan›n yedi günü hizmet vermektedir. Kurban bayram›nda da ülkemiz insan›na kolaylaﬂt›r›c› hizmetler sunmaktad›r.

8. Hüdâyî Acil Yard›m Ünitesi
1999 Adapazar›-‹zmit depreminden sonra deprem ve benzeri felaketlerde acil
yard›mlarda bulunabilmek maksad›yla vak›f bünyesinde k›sa ad› HAY olan
“Hüdâyî Acil Yard›m” ünitesi teﬂkil edilmiﬂtir. Bu üniteye ait ciddi bir malzeme
ve ekipman haz›rl›klar› da sürekli güncellenmektedir.

9. Dü¤ün, Hay›r Pazar›, Toplant› vb. Sosyal Faaliyetler
Hüdâyî Vakf›, toplumun temeli olan aile yap›s›na önem vermekte, mutlu ve huzurlu aile yuvalar›n›n kurulmas›na katk›da bulunmaktad›r. Bu çerçevede dü¤ün
cemiyetleri ve sünnet merasimleri organize etmek, bu alanda yapt›¤› hizmetlerden baz›lar›d›r.
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Hüdâyî Vakf›, gelirlerine katk›da bulunmak isteyen annelerin ve genç k›zlar›n,
el eme¤i göz nuru ürünlerini, “Hay›r Pazar›”/Kermes ad› alt›nda belli organizasyonlarla de¤erlendirmektedir.
Zaman zaman, müteberrilere, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n temsilcilerine, yak›n ve uzak çevreye kendini tan›tacak programlar icra etmektedir.
Özellikle Ramazan-› ﬁerif ve Kurban Bayram›, Hüdâyî’de âdeta bir ﬂenliktir. ‹ftarlar, ikramlar, sevgi ve ﬂefkat tezahürleri, Üsküdar’›n bu kutlu tepesinde çok
farkl› bir iklim oluﬂturmuﬂtur.

B. E¤itim Hizmetleri
Bir milletin gelece¤ine yap›lan en önemli yat›r›m, kaliteli insan yetiﬂtirmektir.
Hüdâyî vakf› bu alanda da önemli yat›r›mlarda bulunmuﬂtur. Gerek ibate ve iaﬂe hizmetleri, gerek burs hizmetleri, gerekse lisansüstü araﬂt›rmac›lara yönelik
ciddi yat›r›mlar, bu alanda yap›lan belli baﬂl› hizmetlerden baz›lar›d›r.

1. Ö¤renci Yurtlar›
Orta ve yüksek ö¤renim ö¤rencilerine yönelik yurt hizmetleri, vakf›n kuruluﬂundan itibaren e¤itim alan›nda yapt›¤› hizmetlerden biridir. Orta ve yüksek ö¤renim ö¤rencilerine yönelik yurt hizmetleri 20 y›ll›k süreç içerisinde belli baﬂl›
kademelerden geçmiﬂ ve vak›f bu alanda örnek olabilecek bir bilgi birikimine
eriﬂmiﬂtir. “Hüdâyî Ihlamurkuyu Orta Ö¤renim Yurdu” ve daha sonra farkl› bir
dernek çat›s› alt›nda yüksek ö¤renim ö¤rencilerine hizmet vermeye devam eden
“Hüdâyî ‹LAM Yurdu” bu alandaki hizmetlerin iki güzel örne¤idir.

2. Kur’an Kurslar›
a) Alemdar Erkek Kur’an Kursu
Alemdar Erkek Kur’an Kursu, 1999-2000 y›l›nda e¤itim ve ö¤retime baﬂlam›ﬂt›r.
150 kiﬂilik ö¤renci kapasitesiyle e¤itim ve ö¤retime devam etmektedir. Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan “Örnek Kur’an Kursu” olarak kabul edilmiﬂtir. ‹aﬂe
ve ibate iﬂleri Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› taraf›ndan karﬂ›lanan “Alemdar
Kur’an Kursu”, pedagojik altyap›ya sahip ö¤retici kadrosuyla da örnek bir çal›ﬂma yürütmektedir.

b) Azîz Mahmud Hüdâyî K›z Kur’an Kursu
Azîz Mahmud Hüdâyî K›z Kur’an Kursu 350 kiﬂilik yat›l› ve 100 kiﬂilik gündüz
e¤itim gören toplam 450 kiﬂilik mevcuduyla e¤itimine devam etmektedir. Büyük
bir özveri ile hizmet gören güçlü ekibiyle K›z Kur’an Kurslar› aras›nda müstesna bir yere sahip olmuﬂ, bu alanda birçok kursun aç›lmas›na da örneklik etmiﬂtir. Bu baﬂar›lar, kursa yönelik ilgiyi gittikçe art›rm›ﬂ ve kapasitesinin çok üstünde müracaat alarak kaliteli bir ö¤renci kitlesine ulaﬂm›ﬂt›r.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n bugünkü binâs›

3. Burs Hizmetleri
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›, her seviyede ö¤renciye imkanlar› nispetinde burs
vermeye devam etmektedir. Özellikle muhtaç ve baﬂar›l› ö¤rencilere öncelik verilerek tahsis edilen burslar, ö¤rencinin baﬂar›s› devam etti¤i sürece mezuniyete kadar sürdürülmektedir.

4. Akraba Ulus ve Topluluklara Yönelik Ö¤renci
E¤itim Hizmetleri
Hüdâyî Vakf›, gerek YÖS imtihan› ile üniversitelere kay›t yapt›ran yabanc› ö¤rencilerin bir k›sm›na, gerekse Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n YÖK arac›l›¤› ile
Türkî Cumhuriyetler, Kafkaslar, Balkanlar, di¤er akraba ulus ve topluluklardan
lisans, yüksek lisans ve doktora için getirdi¤i ö¤rencilerin bir bölümüne iaﬂe ve
ibate imkânlar› sunmakta ve geçinebilecekleri ölçüde burs temin etmektedir.
Yine ayn› ﬂekilde, Diyanet Iﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n söz konusu ülke ve uluslardan
Kur’an Kursu e¤itimi almak üzere getirdi¤i k›z ve erkek ö¤rencilerin önemli bir
bölümünün iaﬂe ve ibatelerini de karﬂ›lamaktad›r.
Yap›lan bu hizmetler boﬂa gitmemiﬂ, k›sa sürede meyvesini vermeye de baﬂlam›ﬂt›r. Türk ve ‹slam kültürünü yak›ndan tan›yan bu ö¤rencilerin, kendi ülkelerinde ülkemizde gördükleri hizmetlere benzer faaliyetler yapt›klar›, duyulmakta ve müﬂahede edilmektedir. Hatta belli baz› ülkelerde, vak›f ve dernek türü sivil toplum teﬂkilatlar› bile kurmuﬂlard›r.
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Hüdâyî’nin bir baﬂka kültür hizmeti, Türkiye d›ﬂ›ndaki soydaﬂlar›m›z›n, inanç
kardeﬂlerimizin kimliklerini yeniden inﬂa çabas›na olan katk›lar›... Hüdâyî çevresinde okuyan bir çok genç, her yaz, Azerbaycan, K›r›m, Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Kafkasya ve Türkistan’a giderek oralardaki kardeﬂlerimizin hem
kimlik ﬂuurunu yeniden kazanmalar›na yard›mc› oluyor, hem de ülkelerimiz
aras›ndaki dostluk halkalar›n› pekiﬂtiriyorlar.

5. Hüdâyî Kültür Ünitesi
Hüdâyî Kültür Ünitesi, gerek vak›f bünyesinde kalan ö¤rencilerin ve gerekse
halk›n, medeniyet kültürümüzü yak›ndan tan›mas›na ve onunla bütünleﬂmesine yard›mc› olmak maksad›yla çeﬂitli programlar icra eden bir birimdir. Bu gayenin tahakkuku için muhtelif konularda konferans, seminer, panel ve sempozyumlar düzenlemekte; millî ve manevî büyüklerimizi anmakta; mübarek gün ve
geceleri ihya etmektedir.
Yine ayn› gayenin tahakkuku için geziler, piknikler, çocuk ﬂenlikleri, gençlik ﬂölenleri ve kutlamalar gerçekleﬂtirmektedir. Sanata dair çal›ﬂmalar ve gençlere
yönelik belli baﬂl› yar›ﬂmalarla da Hüdâyî ikliminde bir kültür havuzu oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›r.

6. Lisans Üstü E¤itim Hizmetleri-‹lmî
Araﬂt›rmalar Merkezi (‹LAM)
Hüdâyî vakf›, ilim hayat›m›za katk›lar›yla da örnek bir sivil toplum kuruluﬂudur. 1993-1994 y›l›nda baﬂlatt›¤› k›sa ad› ‹LAM olan ‹lmi Araﬂt›rmalar Merkezi’ni kurmuﬂ ve çok say›da akademisyen ve araﬂt›rmac›n›n yetiﬂmesine vesile olmuﬂtur. Bu hizmet 1995 y›l›ndan itibaren Çilehane ‹lmî Araﬂt›rmalar Derne¤i’ne
b›rak›lm›ﬂt›r. Halen bu hizmet, söz konusu dernek taraf›ndan yürütülmektedir.
***
Vak›f bir adan›ﬂt›r. ‹slam gelene¤inde mal›n ve can›n Allâh yoluna adan›ﬂ›n›n
ürünüdür. Vak›f bir sorumluluktur. Her mü’minin, daha ötede her insan›n, kendini di¤er mü’minden di¤er insandan, hatta yarat›lm›ﬂ her ﬂeyden sorumlu hissetmesinin ürünüdür. Vak›f bir sevgidir. Yarad›lm›ﬂlar›, yaradan›n hat›r›na kucaklayan bir sevgidir. Vak›f bir hay›r yar›ﬂ›d›r. Sevdiklerinden infak yar›ﬂ›d›r. Vak›f bir ﬂükürdür. Rabbin verdi¤i ömre, nefes al›p vermemize ﬂükürdür. ‹ﬂte Hüdâyî Vakf› da bu ﬂükrün mücessemleﬂmiﬂ önemli bir sivil toplum kuruluﬂudur.
D‹PNOTLAR
1

Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n› k›saca tan›tan bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda temel kayna¤›m›z, kuruluﬂundan itibaren vak›fta bir ö¤renci ve çal›ﬂan olarak kendi müﬂahedelerimiz ve Vak›f Tan›t›m
Kitapç›¤›’d›r.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’ye Düﬂürülen
Tarihlerin De¤erlendirilmesi
P R O F . D R . ‹ S M A ‹ L

Y A K I T

Süleyman Demirel Üniversitesi ‹lafiyat Fakültesi

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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Azîz Mahmud Hüdâyî
Türbesi
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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
569

.

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.
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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
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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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Sempozyum
Kapan›ﬂ Konuﬂmas›
M E H M E T

Ç A K I R

Üsküdar Belediye Baﬂkan›

Say›n divan üyeleri,
K›ymetli ilim adamlar›,
Sevgili misafirler,
Hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Cuma gününden beri hakikaten çok güzel günler yaﬂ›yoruz. Bu birliktelikten
ﬂahsen çok istifade ettim. Çok mutluyum. Bize unutulmaz bir ilim ziyafeti sundunuz. Hem gözümüze, hem gönlümüze, hem beynimize hitap ettiniz. Bu de¤erlendirme toplant›s› da yaﬂad›¤›m›z günlerin tâc› oldu. Bize büyük mutluluk
verdiniz. Unutulmaz hisler yaﬂatt›n›z. Hepinize gönülden teﬂekkür ediyorum.
Sempozyuma ilmî çevrelerden ve halk›m›zdan yo¤un bir ilgi gösterildi. Oturum
baﬂkanlar› ile birlikte ülkemizin çeﬂitli üniversitelerinden gelen yüz civar›nda
akademisyen ve araﬂt›rmac› sempozyumun ilmî kadrosunu oluﬂturdu. ‹ki bin civar›nda vatandaﬂ›m›z aç›l›ﬂ program›na iﬂtirak etti. Kat›l›m›n, beklentimizin çok
üzerinde olmas› bizi ziyadesiyle sevindirdi. Aç›l›ﬂ›n mesai gününde ve Cuma namaz›ndan hemen sonra oldu¤u hat›rlanacak olursa, bu say›n›n önemi daha iyi
anlaﬂ›lacakt›r. Ama pek çok vatandaﬂ›m›z›n malasef d›ﬂar›da kalmas›, programa
iﬂtirak edememesi bizi üzdü. Bu iki gün zarf›nda yap›lan toplant›lar›m›z her aç›dan dolu dolu geçti.
Sempozyumla Azîz Mahmud Hüdâyî’yi hem ilim aleminin, hem de halk›m›z›n gündemine taﬂ›may›, onu yeniden keﬂfetmeyi ve do¤ru tan›tmay› amaçlam›ﬂt›k. Hocalar›m›z›n de¤erlendirmesi de gösteriyor ki bu amaca önemli ölçüde ulaﬂt›k. Sempozyum tebli¤lerinin kitaplaﬂmas›yla birlikte daha kal›c›, daha etkili neticeler olacakt›r.
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Önerileri dinledim, ‹nﬂallah bu çal›ﬂmay› yabanc› dile çevirece¤iz, bu bizim sözümüz ve vaadimiz olsun. Önümüzdeki y›llarda inﬂallah daha farkl› etkinlikler
düzenleme niyetindeyiz, bu fikirdeyiz. Böylece ilçemizin medâr-› iftihâr› Azîz
Mahmud Hüdâyî’yi bir Yunus Emre, bir Mevlana, bir Ahmed Yesevî gibi daha
geniﬂ kitlelere tan›tm›ﬂ olaca¤›z.
Biz sempozyumun ayn› zamanda Üsküdar tarihine de çok önemli katk›lar sa¤lad›¤›na ﬂahit olduk. ‹lçemizin sosyal, kültür, sanat, edebiyat, iktisadî, mimarî
ve dinî tarihine ait yeni bilgi ve belgeler ortaya konuldu. Bugün düne göre Üsküdar’a dair daha fazla bilgiye sahibiz. Bunun da sorumlulu¤umuzu artt›rd›¤›n›n da fark›nday›z.
De¤erli davetliler!
Biz Üsküdar’› tarihteki gibi, günümüzde de hak etti¤i yere taﬂ›maya çal›ﬂ›yoruz.
ﬁehrimizi tarih, kültür ve inanç turizminin önemli bir merkezi yapmak istiyoruz. Üsküdar tarihî ve kültürel dokusu ile bu altyap›ya sahiptir. Üsküdar ilçelerden bir ilçe de¤ildir. O, dünyaya hükmetmiﬂ bir imparatorlu¤un en önemli kültür ve medeniyet merkezlerindendir. Tarihî ‹stanbul’un üç beldesinden birisidir. Üsküdar’›n tarihi ve kültürü ile ilgili her çal›ﬂma ilçemizin geliﬂmesine ve
tan›t›lmas›na önemli bir katk›d›r. Kültür ve medeniyet tarihimize, birlik ve beraberli¤imize, kimlik inﬂam›za ve toplumsal dayan›ﬂmam›za önemli faydalar
sa¤layacakt›r. Bu tür çal›ﬂmalar› belediyecili¤in olmazsa olmaz› kabul ediyoruz.
Bu yolda ilim adamlar›m›z›n deste¤i bizim için hayatî önem taﬂ›maktad›r.
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Deste¤inizi esirgemeyece¤inize inan›yorum. Sempozyum bu anlay›ﬂ›m›z›n yans›mas›, ilim adamlar› ve Üsküdar’a gönül vermiﬂ sivil toplum örgütleriyle iﬂ birli¤imizin güzel bir örne¤idir. ‹stiyoruz ki ilçemizin de¤erleri, tarihi ve kültürel
miras› en do¤ru ﬂekilde, ilmî bir yaklaﬂ›mla ortaya konulsun.
Bir toplumu güçlü k›lan bilgidir, daha güçlü k›lan ise bilginin eyleme dönüﬂmesidir. Biz bilene sormay›, ilmi esas almay›, bilimsel çal›ﬂmay› tercih ediyoruz.
Çünkü o zaman daha sa¤l›kl›, daha kal›c› ve etkili sonuçlar al›yoruz. Belediyemiz daha önce Üsküdar’la ilgili iki sempozyum düzenlemiﬂti. Bu sene Üçüncü
Üsküdar Sempozyumu kapsam›nda Azîz Mahmud Hüdâyî sempozyumunu gerçekleﬂtirdik. ‹nﬂallah önümüzdeki sene Üsküdar Sempozyumu’nun
dördüncüsünü düzenleyece¤iz. ﬁimdiden katk›lar›n›z› bekliyoruz.
Sempozyuma kat›lan Oturum Baﬂkan› ve tebli¤ilerini sunan ilim adamlar›m›za
en kalbî ﬂükranlar›m› arz ediyorum. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n bu önemli organizyasyonun baﬂar›yla gerçekleﬂmesindeki katk›lar›n› bir kez daha ifade
etmek istiyorum. Azîz Mahmud Hüdâyî Vak›f› Baﬂkan› Say›n Prof. Dr. Hasan
Kâmil Y›lmaz Bey’in ﬂahs›nda vakf›n bütün yönetici ve çal›ﬂanlar›na teﬂekkür
ediyorum. Mesai arkadaﬂlar›m› ve eme¤i geçen herkesi tebrik ediyorum. Eksikliklerimiz olmuﬂtur. Kusurlar›m›z için her birinizden ayr› ayr› özür diliyorum.
Umar›m onlar› da Azîz Mahmud Hüdâyî hat›r›na hoﬂ görürsünüz. Yolumuzun,
yolunuzun “Hüdâyî Yolu” olmas›n› diliyorum.
Tekrar hepinize en kalbî teﬂekkürlerimi ve sayg›lar›m› sunuyorum
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