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ni eserin muhtelif yerlerinde yirmi sekiz 
defa zikretmiştir. Eserin birinci bölümün
de ilim, fakr ve dervişlik. tasawufun ma
hiyeti, hırka giyme, sfıfilerin fakr ve sfıfi
lik konusundaki ihtilafları ile melamet ko
nuları işlendikten sonra ilk dört halifenin, 
Ehl-i beyt imamlarının, tabi1n neslinden 
zahidlerin ve diğer sfıfilerin biyografileri
ne yer verilmiştir. Daha sonra müellif ta
savvufi zümreleri on iki bölümde incele
miş olup bu kısım eserinen orüinal yönü
nü teşkil etmektedir. Muhasibiyye. Kas
sariyye (Melametiyye), Tayffıriyye, Cüney
diyye, NOriyye, Sehliyye, Hak1miyye, Har
raziyye, Hafifiyye, Seyyariyye, Hallaciyye, 
Hulmaniyye adlı bu zümreterin temel ta
sawufi kavramları hakkında bilgi veren, 
bunları değerlendiren ve geniş şekilde yo
rumlayan Hücvlr1 son ikisinin şeriat dışı ol
duğunu söyler. Eserin ikinci bölümü "Keş
fü'l-hicab" adıyla başlayan on bir alt bölü
me ayrılmıştır. Burada marifetullah, tev
hid, iman. namaz, zekat, oruç. hac, soh
bet, tasawufi terimler ve sema perdele
rinin salike açılması (keşfü'l-hicab) anlatılır. 

Hücv1r1. geniş ölçüde Serrik'ın el-Lü
ma' ve Sütemi'nin Taba}f.{ıtü'ş-şufiyye 
adlı eserlerinden faydalanmakla birlikte 
bunlardan farklı olarak hayat hikayesini 
anlattığı her sfıfinin en dikkate değer bir
kaç sözünü naklederek yorumlamıştır. 
öte yandan gittiği yerlerde gördüğü kişi
ler ve olaylar hakkında ilginç bilgiler ver
miş, yer yer tasawufu yanlış anlayan ve 
uygulayan sahte mutasawıfları şiddetle 
eleştirmiştir. 

Keşfü '1-maJ:ıclıb ilk olarak 1903'te La
hor' da basılmış. bunu diğer baskılar takip 
etmiştir (Lah or ı 93 ı, ı 933, ı 978; Semer
kant ı330; Tahran ı327, ı336, ı337, ı338; 
islamabad ı 995) . Rus müsteşriki Jukovsky 
Viyana, Taşkent, Semerkant. Petersburg 
ve Paris'teki yazma nüshalarından fayda
lanarak eserin tenkitli bir neşrini hazırla
mış, bu çalışma Rusça elli yedi sayfalık 
bir inceleme yazısıyla birlikte 1926 yılında 
Leningrad'da basılmış. bu neşrin İran'da 
birkaç tıpkıbasımı yapılmıştır. Eser Nic-

. halson tarafından bazı yerleri çıkarılarak 
İngilizce'ye çevrilmiştir (London ı 9 ı ı) . 
Keşfü'l-maJ:ıclıb üzerinde bir doktora 
tezi yapan İs'ad Abdülhad1 Kındil eseri 
Arapça'ya tercüme ederek teziyle birlikte 
yayımiarnıştır (Kahire ı 974; Beyrut ı 980). 
Eser Süleyman Uludağ tarafından Keş
fü'l-mahcub: Hakikat Bilgisi adıyla 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İstanbul 
ı982) . 

Hücvlr1'nin Keşfü '1-maJ:ıcub 'da adları
nı zikrettiği diğer eserleri şunlardır: Min-
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hdcü'd-din, Kitabü'l-Fenfı ve'l-be]fa, 
Kitfıb der ŞerJ:ı-i Kelfım-ıljüseyn Man
şiır ljallfıc, Kitfıbü 'I-Beyan li-ehli'l
'ıyfın, NaJ:ıvü'l-~ulı1b, Esrfırü'l-]].ıra~ 
ve'l-mülevvenfıt, er-Ri'aye bi-J:ıu~ü
~ıllfıh, Kitabü'I-iman. Hücv1r1'ye nisbet 
edilen Sevfı~ıbü'l-a]].bfır ile (bk. Hediy
yetü '1-'ari{fn, ı. 69 ı) Keşfü '1-esrfır'ın ise 
(Lahor. ts.) ona ait olduğu kesin değildir. 
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Athar Abbas Rizvi. A History of Su(ısm in lndia, 
Delhi 1978, ı, 112; Safa, Edebiyyat, ıı, 892; V, 
224; Gulam Server Lahı1ri, /jazinetü '1-aş{iya', 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

HÜDA 
(1,$~1) 

Hidayet rehberi anlamında 
Kur'an' ın isimlerinden biri 

(bk. KUR' AN). 

HÜDAVENDİGAH 
(bk. HUDAVENDİGAR). 

HÜDAYi, Aziz Mahmud 

(bk. AZİZ MAHMUD HÜDAYi). 

HÜDAYi KÜTÜPHANESi 

~ 

~ 

~ 

Üsküdar' da Aziz Mahmud Hüdayi 
Külliyesi içinde iken 

tekkelerin kapatılmasından sonra 
Hacı Selim Ağa'ya taşınan kütüphane. 

L ~ 

Aziz Mahmud Hüday1'nin. camide ko
runmak üzere bazı kitaplar vakfederek 
kütüphane için ilk adımı attığı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nün 1014 (1605) tarih
li Arapça vakfiye sOretindeki kayıtlardan 

anlaşılmaktadır (Anadolu Vakflyesi Defte
ri, nr. 61 ı. s. 5) . Hüdayl, kitaplarının cami
sine konulmasını ve sağlığında kendisinin, 
ölümünden sonra alim ve arif kişilerin bu 
eserlerden faydalanmasını, bunlardan bir 
cüz ve bir kağıdın dahi dışarı çıkarılınayıp 
camide okunmasını. caminin harap olma
sı yüzünden orada muhafazası mümkün 
olmazsa Üsküdar'daki diğer cami, mes
cid, tekke ve darütta'l1m gibi binalarda 
korunmasını şart kıldı. Aynı defterde ka
yıtlı (s . 8) 1037 (1627) tarihli vakfiye sQ
retinde ise Hüday1'nin bunlara ilaveten 
kitaplardan mütevellilerin izniyle talebe
nin de istifade etmesini ve buna engel 
olunmamasını şart koştuğu görülmekte
dir. Ayrıca vakfettiği eserlerin tescili için 
müridierinden Osman Dede b. Ali'yi vekil 
tayin ettiğini belirtmektedir. İlk vakfıye
de t efsir, hadis, fıkıh , t asawuf, ahlak ve 
tarih gibi konularda 1 OO'den fazla eserin 
adları ve bunların müellifleri kaydedil
miştir. 

1850 yılında çıkan bir yangına kadar kü
tüphanenin ne gibi bir gelişme gösterdi
ği ve bu sırada tamamen yanan külliye
den Hüdayl'nin vakfettiği kitapların ne ka
darının kurtulabildiği bilinmemektedir. 
Bu yangının ardından külliye 1272 ( 1855-
56) yılında Sultan Abdülmecid tarafından 
yeniden yaptırılmış. müstakil bir kütüp
hane binası ise 1317'de (1899) Lutfi Bey 
tarafından cami ile şadırvan arasında in
şa ettirilmiştir (b k. AZiZ MAHMUD HÜDA
yj KÜLLİYESİ). 

Kütüphane binası tamamlandıktan 
sonra kitap temini hususunda en büyük 
gayreti gösteren ve adeta kütüphaneyi 
yeniden tesis eden dergahın muhib ve 
müdavimlerinden Bursalı Mehmed Tahir 
olmuştur. Muallim Vahyl, onun iki aya ya
kın bir süre kütüphanenin yeniden kurul-
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masında adeta bir arnele gibi çalıştığını. 
gerek bizzat hediye ettiği gerekse hayır 
sahiplerinden ve müelliflerden topladığı 
eserlerle kütüphanenin ortaya çıkışına ve
sile olduğunu belirtmektedir. Asitanenin 
son şeyhlerinden Meclis-i Meşayih reisi 
Mehmed Gülşen Efendi'nin 16 Ağustos 
1912'de Ceride-i Sufiyye'de çıkan teşek
kür yazısından bu kütüphaneye Şehzade 
Mehmed Selim Efendi gibi saray mensup
larının da kitap hediye ettiği anlaşılmak
tadır. 1 925 yılında tekkelerin kapatılma
sından sonra kütüphane Üsküdar'daki 
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ne nakledil
miştir. Kütüphanenin eski kayıt defterle
rine göre 2000'i aşan kayıt numarası ko
leksiyonun ne derece zengin olduğunu 
göstermektedir (b k HACISELİM AGA KÜ
TÜPHANESi) . 

Hüdayl Kütüphanesi olarak inşa edilen 
taş bina. içindeki kitaplar nakledildikten 
sonra uzun yıllar boş kalmış, bazan cami 
görevlilerince okuma odası olarak değer
lendirilmeye çalışılmışsa da yapının za
manla harap olmasına engel olunama
mıştır. Nihayet bina Vakıflar Genel Mü
dürlüğü'nce, 1985 yılında kurulan Aziz 
Mahmud Hüdayl Vakfı'na tahsis edilmiş
tir. Bu vakıf, binayı içindeki tezyinatı ve 
dışındaki taş kaplamasıyla asli şekline uy
gun biçimde restore ederek koruma al
tına almıştır. 
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HÜDHÜD 
(~~1) 

Kur'an-ı Kerim'de 
Hz. Süleyman kıssasıyla ilgili olarak 

zikredilen bir kuş. 
_j 

Hemen bütün dillerde çıkardığı sese (T. 
ib ibik, büdbödek; Ar. hüdhüd; Far. pQpe, 
pQpQ; ing. hoop poo; Fr. huppe; ibr. dQki
fat; Lat. upupa, epops) veya başında bu
lunan sorguç şeklindeki renkli tüylere (T. 

çavuş kuşu, tarakl ı, turakç ı n, ibik, ibikli; 
Far. şane-ser) göre adlandırılan hüdhüd 
"coraciiformes" takımının "upupidae" fa
milyasının tek üyesi olan ve taraklı tepe
liğiyle tanınan bir kuş türüdür. Kanatları 
ve kuyruğu siyah beyaz alacalı, öbür bö-

lümleri pembeye çalan açık kahverengi, 
tepeliğinin uçları siyahtır. Yuvasını genel
likle ağaç kovuklarına, duvar deliklerine ve 
kaya oyuklarına yapar (EBr., VI, 47; ABr., 
XI, 427). Filistin'de ve daha çok Mısır'da 
bulunur; kışın Afrika'ya göç eder. Eski 
Mısırlılar hüdhüde saygı gösterir ve Ho
rus'un simgelerinden biri kabul ederler
di (DB, 11111 , s. 780). 

Hüdhüd Talmud'da "yaban horozu" ola
rak adlandırılmakta (EJd., VIII, 970). Tev
rat'ta eti yenilmeyecek kuşlar arasında 
sayılmaktadır (Lev il i ler. I 1/19; Tesniye, 
I 4/ I 8). Karaller hüdhüdü tavukla karıştır
mışlar ve bu sebeple tavuğun yenilmesi
ni yasaklamışlardır. 

Kur'an-ı Kerim Hz. Süleyman'dan bah
sederken diğer vasıfları yanında kendisi
ne kuş dilinin öğretildiğini, cinler, insan
lar ve kuşlara hükmettiğini ve onlardan 
müteşekkil orduları bulunduğunu bildir
mektedir. Ayetlerde bu konuda verilen 
bilgileri şöyle özetlemek mümkündür: Bir 
sefer esnasında ordularıyla birlikte karın
ca vadisine gelen Hz. Süleyman kuşları 
gözden geçirir ve hüdhüdün orada olma
dığını anlar. Sebebini sorarak eğer maze
reti varsa bunu ispat etmesini, yoksa ca
nını yakacağını veya kafasını koparacağı
nı belirtir. Çok geçmeden hüdhüd gelip 
Hz. Süleyman'a onun bilmediği Sebe ül
kesinden haber getirdiğini, bu ülkeyi bir 
kadının yönettiğini söyler ve onların dini 
inançları hakkında bilgi verir. Bunun üze
rine Hz. Süleyman hüdhüde bir mektup 
vererek Sebe'ye götürmesini ve oradaki 
yöneticilerin nasıl bir karar alacaklarını 
öğrenmesini ister. Mektubu okuyan Sebe 
melikesi. ileri gelen adamlarıyla istişare 
ettikten sonra Hz. Süleyman'abazı hedi
yeler göndermeye karar verir (en-Nemi 
27/16-35). 

Hüdhüd hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve
rilen bu bilgilerin yanında İslamiliteratür
de daha başka bilgiler de yer almaktadır. 

Buna göre Hz. Süleyman Beytülmakdis'in 
yapımını tamamladıktan sonra insan, cin, 
şeytan, kuş ve vahşi hayvanlardan bir or
du toplayarak önce Mescid-i Haram'a, 
oradan da Yemen'e gitinek üzere yola çı
kar. San'a'ya vardığında bir yerde konak
lar. Bu arada su sıkıntısı baş gösterir. Top
rağın altındaki suyu görebilme gücüne sa
hip olan, bu sebeple de Hz. Süleyman'a 
su bulmada rehberlik eden hüdhüd ara
nır, fakat bulunamaz. Daha sonra olaylar 
Kur'an'da belirtildiği şekilde gelişir. Baş
ka bir rivayete göre, Hz. Süleyman ve or
dusu konakladığında Ya'für adını taşıyan 
hüdhüd Hz. Süleyman'ın konaklama işiy-
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le meşgul olmasından faydalanarak do
laşmaya çıkar. Etrafı gözden geçirirken 
Sebe ülkesinin melikesi Belkıs'ın bahçesi
ni görür ve bu yeşilliğe konar. Orada Ufayr 
adlı Yemen hüdhüdü ile karşılaşır. Ufayr 
kendisini Belkıs'ın saltanatı hakkında bil
gi verir. Hüdhüd, namaz vakti gelip de su
ya ihtiyaç duyan Hz. Süleyman'ın kendi
sini bulamamasından endişe ederse de 
Ufayr ile Belkıs'ın mülkünü dolaşır. Ancak 
geri döndüğünde ikindi vakti olmuştur. 
Diğer bir rivayette. Hz. Süleyman'ın susuz 
bir alanda konakladığında önce insanlar, 
cinler ve şeytanlardan su bulmalarını is
tediği, daha sonra hüdhüdü arattığı , fa
kat onun bulunamadığı anlatılır. Vehb b. 
Münebbih'e göre ise hüdhüdün aranma 
sebebi nöbetine gelmeyişidir (Tabert, XI, 
I 44). 

Bir rivayete göre de Hz. Süleyman, bir 
sefer esnasında bütün maiyetiyle birlikte 
rüzgar tarafından uçurulan bir halı üze
rinde yol almakta ve kuşlar tarafından gü
neşten korunmakta iken bir noktadan ba
şına güneş ışıkları gelince oraya bakar ve 
hüdhüdün yerinde olmadığını farkeder. 
Yapılan soruşturmada kuşların yöneticisi 
olan akbaba onu bir yere göndermediği
ni söyleyince Hz. Süleyman öfkelenir, hüd
hüdü mutlaka cezalandıracağını veya öl
düreceğini bildirir ve kuşların efendisi 
kartala hüdhüdü bulmasını emreder. 
Karta! havada Yemen'den dönen hüdhüd
Ie karşılaşır; beraberce Hz. Süleyman'ın 
huzuruna gelirler. Hz. Süleyman hüdhü
dün Belkıs'a dair anlattıklarını dinledik-

Hüdhüd kuşlarını tasvir eden bir resim 

(İÜ Ktp. , Albüm, nr. 90847) 
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