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Aziz Mahmud Hüday1'nin
Belgıradlı Ali Efendi'ye Gönderdiği Mektup
Cengiz GÜNDOGDU
Yrd. Doç. Dr., Atatürk ü. ilahiyat Fakültesi

Bilindiği gibi tarikat şeyhlerinin müridierini manevi yönden terbiyeleri genellikle tekke veya sohbet meclislerinde karşılıklı diyalogla gerçekleşmiştir. Müridleri çok olan şeyhler onların hepsini dizi dibinde yetiştirme imkanı bulamildıkla
nnda ise, bu faaliyeti yürütecek halifeler istihdam etmişlerdir. Bundan dolayı bazı tarikatların şeyhlerinin yüzlerce hallfesi olmuş, böylece şeyhe yakın olmayan
müridierin irşad ve kontrolü bu hallleler vasıtasıyla yapılmıştır. Yani şeyhler, her
bölgede tarikatına bağlı-müddierini orada bulunan hallleleri aracalığıyla eğitme
ye çalışmışlardır. Tarikat eğitiminde şeyh ile halife arasındaki diyalog ekseriyetle yüzyüze gerçekleşmekteyse de halifenin uzakta olup, şeybin sohbetinde bulunamaması gibi durumlarda karşılıklı mektuplaşmalarla bu durum telafi edilmeye çalışılmıştır. Bu mektuplarda halifeler manevi yolculuklannda karşılaştıklan
bir takım meseldere çözüm aramışlar, şeyhlerin rehberliğine müracaat etmişler
dir. Şeyhler de onların bu taleplerine karşılık, eserlerini göndermek veya mektup yazmak suretiyle çözemedikleri meseleleri halletmeye çalışmışlardır. Bazı
mutasavvıflann yazdığı mektupların muhiblerince muhafaza edilmesi ve bilahare kitap haline getirilerek "Mektı1bat" adı altında toplanmış olması ve bu türden
bazı mektuplann gerek kütüphanelerde gerekse kimi şahısların ellerinde bugüne kadar gelmesi bu geleneğin yaygınlığına dalalet etmektedir.
Tasavvuf edebiyatında sıkça rastlanan bu mektuplaşma türünün daha çok bir
şeyhin özellikle halifelerine yazıp gönderdiği mektuplardan oluştuğu görülmektedir. Bilahare bir araya getirilen bu mektuplarda ya sorulan bazı sorular cevaplandırılmakta veyahut da bir şaJ.?.ıs muhatap alınıp, aslında bütün müridiere hitap
edildiği görülmektedir.
İşte.Aziz Mahmud Hüdayi (ö. 1038/1623)'nin Belgıradlı Ali Efendi'ye gönderdiği mektup da bu bağlamda kaleme alınmıştır.
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Ekrem Özer Bey'in husus! ki.itüphanesinde bulunan bu mektup, Mehmed
Refik tarafından istinsah edilmiştir. İstinsah tarilli belli olmayan bu mektup, Mehmed Gülşen Efendi tarafından hazırlanan Killliytit-ı Hazret-i Hildayf (İstanbul
Bahriye Matbaası, 1338, 1340) içinde basılmıştır. Yazma bir nüshası da H. Selimağa-Hüdayi 269/4'tedir.
Aziz Mahmüd Hüday1 oldukça muhtasar ve özlü olarak yazmış olduğu bu
mektupta şu meseleleri cevaplandırrnıştır:
ı. Mürşidin sohbetine iştirak müyesser olmayan talib-i Hald<: ne yapmalıdır?
2. Elıl-i tarik hangi ay ve günlerde oruçlu bulunmalıdır?
3. Tarik-i halvet ve celvetin farkı nedir?
4. Kişi kendi nefsini ıslah etmeden başkasının ıslahına mübaşeret edebilir n1i?
5. Lisan ile zikirde sağa ve sola hareket etmenin Ilikıneti nedir?
Hüday1'nin özellilde tevllidin sırrına ermek için müddin gücü nisbetinde şe
riat ve tarikatın düsturlarına riayet edip, zil<:rullalıla meşgul alınası ve bu uğurda
samlıni davranmasını tavsiye ettiği rnekttıbunun incelediğimiz metı1i şöyledir:
Tartkat-ı 'Aliye-i Gelvetiye pfri Üskildaı·f Azfz Mahmı?d Hüdtiyf Efendi (ks)
Hazretlerinin kendi bendegtinıııdan Belgırtidf Ali Efendiye irstil huyurduklan
melıtııb~i şerif-i kudsiyet-elifdir.
Ba'des-selam inha ve i'lam olunur ki, tarik-i Hakk e'azz-i nınık ve e'azz-i sübül olmağın, salike bir mürşid-i ldn1ile vasıl olmak elbette lazım ve mühimdir.
Mücerred akıl ve kütüb ve resail kifayet etmez. Amma sohbet-i mürşid-i Idrnil
müyesser olmazsa talib-i Hakk, her gün yüz istiğftiryani, Estağfirulltih el-'Azfm
demek ve yedi yüz Kelime-i tevbfdve a'kab salavat-ı hamsede kırk kerre tasliye
yani Alltibümıııe salli 'ala seyyidiııa Muhaınınedin ve 'ala tilibf ve sabbibf ve
selliııı diyerek kemal-i ilılas ve huzur-i kalb ve tevecci.ih-i tam ile Resulullah'a salat ve selam getirmek ve iki rek'at saltit-ı işrtik ve altı rek'at saltit-ı dubti ve on
iki rek'at saltit-ı tebeccüd kılınak gerektir.
'.:ılfil.:r .;-;; L. lj,.Sü muktezasınca ayat-ı Kur'aniye'den her ne kıra'at iderse caizdir. Cidd ü ihtimam ve tevecci.ih-i tam ile olmaktır.
Ve ehl-i tarikatmah-ı Receb ve malı-ı Şa'ban ve mah-ı Ramazan saim olub, altı gün Şevval'den Ramazan-ışerife ilhak iderler.
Kale Resuluilah (s.a.v.):
" _,>..ıJt rl.:-<6 .:ı \S' Jrr. .:r 1.:::... u,.; ı ı-1 ;ıW:ı..J rL> ;ro
1 ·'l(ur'iin dan

kolayımza

geleni okuyun." Müzzemmil 73/20.

2 -Her kim Ramazan omctııuı tllfaı; sonra da Şe1111iil'den altı gı'iıı iliiue ederse biiltin seııeyi

oruçlu geçinniş gibi olur." Müslinı, Ebu'l-Hüseyn Müslim b. Hacdie el-Kureyşl en Nisaburi, Sabfb,
Tah: Muhanuned Fuad Abdulbiiki, İst. tsz., Sıyam 204, c. I, s. 822; Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa
b. Sevre, Stlnen, Tah: Muhammed Fuad Abdulbaki, tsz., Savnı 53, c. III, s. 132; Ebu Davud, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistani, Süııen, Tah: Kemal Yusuf el-Hut, Beyrut 1988, Sıyanı 58, c. I, s. 740.

aziz mabmıld büdiiyf'niıı...
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Ve dahi 'aşr-ı Muharrem ve 'aşr-ı Rebiülevvel ve 'aşr-ı Zilhicce sfum olurlar.
Ve dahi haftada isneyn ve hamis günleri silim olurlar. Hazret-i Resul (s.a.v.) bu
günlerde saim olurlar idi. "Niçüıı saim olursunuz ya Resıtlullah?" deyCı sual eylediler; "Yevmil 'l-isteyıı viiadetim gilııidir, ıiayet iderim, yevın-i ham fs 'arz-ı
a'nıal güııidiı~ ol güıı bir 'amel-i salih üzre olmak isteriın'~buyurmuşlardır."
Tarik-i halvet ve eelvetten sual olunmuş, iki tarik bile Hakk'a giden yoldur.
Hacc-ı su'ride huccac balırdan ve bazı huccac berrden gittikleri gibi nihayet ehl-i
halvet tarik-i esmadan giderler. Usul-i esma on ikidir. Arnn ehli azdır. Fı zernanina yedinci isme vasıl olanı ldınil kıyas idüb hilafet virirler. Elıl-i eelvet tevhid ve
riyazet ve mücahede ile süluk iderler.
Kalellahu Te'ala:
' l:.l,- ~.ı.P 1.:..,.; l_ı.ı.:ı~ .:,.ı.iJI.ı

Tarik-i mücahede tarik-i sahabedir (Rıdvahullahi te'ala aleyhim ecma'inl. İki
tarik ehli ile bu fakir sohbet itmiş idim. Tarikırnız halvet ve celveti cami'dir. Pes
talib-i sadıka vasiyetdir ki, rüz u şeb Tevhid-i Şerif'le iştiğal ve bab-ı zikirde ihtimam ve Hakk'a hicab olan nefs-i emınarenin alılak-ı mezmumesini mücahede
ile ref'a ikdam ide.
Kalellahu Te'ala:
' Lo-~ LY' yi.;, .ı:_ı \.;.,S"j .:r ~~ .ı:
Islah-ı nefs ehemm-i mühimmatdandır. Kişi kendi nefsini ıslah itmeden ğay
nn ıslahına mübaşeret 'ayn-ı gafletdir. Ve tarikata alim olmayan relınuma olmak
'ayn-ı cehalettir. İmdi ri'ayet-i şeri'at-ı şerif ile ta'mir ve tarikat-ı meşayih-i 'izam
ile batının tenvir ide.
" <F- Lo '1! .:ı L.••;")iJ .r.1

'Alem-i dünyada iken Tevid-i Şerif nüruna vusüla kasd ide. 'Umüm ehlinin
tevhidi, 'ilm-i tevhiddir. Husüs elliinin tevhidi, 'ayn-ı tevhiddir. 'Ayn-ı tevhid üç
mertebedir: Tevhid-i ef'al, tevhid-i sıfat, tevhid-i zatdır. Bu meraribe vusül
sohbet-i ldınil ve mürşide vusUl ile olur. Hele talib, 'ala kaderi't-taka
şeriatı ve tarikatı riayet ve zilınıllalıla iştiğal ile kemal-i sa'y ve cidd üzere ola.
~J ~J

\;4 t) LY'.J ~J ~-' .,.J.b,:r deyCı buyurulmuştur.

3 Tirmizi, Sılııen, Savnı 44, c. III, s. 122.
4 ··Ama bizim uğmm11zda cibad edenleri elbette kendi yollammza

29169.
5 ·Nef.>ini kötiiHiklerdeıı amıdıraıı
Şenıs

kuriHIHşa

eriştireceğiz...

"Ankebiit

e mı iş, on11 kötiilı7klere gömen de z{viiıı

etmiştir."

91/9-10.

6 ··Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yokt11r. "Necm 53/39.
7 ·Her kim taleb eder ve talebinde ısrar ederse onu bulw~ b er kim de bir kap~vı çalar ı:e çalmakta ısrar ederse o kapıdan girer." Bu ifadenin keliim-ı kibiir olduğu söylenerek, söyleyenin !dm olduğu belirtilmemiştir. Acliini, İsmail b. Muhanuned, Keşfii'I-Hajii, Beyrut tsz., c. II, s. 243; Külli kaideler
genellilde hadis ve iiyeılerin çıkarıldığı için bu sözün de ayet ve hadisin ihtiva ettiği maniiiardan çık
tığı söylenebilir. Bu manada benzeri bir hadis için bkz., Müslim, Sabib, İıniire 156, c. III, s. 1517.
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Ziler-i lisarude yemin ve şimale hareketi, Aslıab-ı Kehf hakkında:
B J~I..;;,ISı ~1..;;,15 ~J ayet-i kerimesinden ahz itmişlerdir. Muvahhid, tevhid-i
şerifi, nefyi sağ canibine ve isbati sol canibine ide. Ve amme-i mürninine vasiyyetdir ki, şeriat-ı mutahharaya ri'ayetde ihtimam ideler. Zira zulmet ve şirketten
ve bahr-i hayretten halas, nur-ı keşfledir, yahüd şeriatladır, vesselam.
el-Faklt Mahmud

8 ·'... On/an sağa sola çevirdik. .. "Kehf 18/18.
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