ÜDFÜVÎ, Muhammed b. Ali

hammed el-Meâfirî, Muhammed b. Ca‘fer
el-Huzâî ve Ýbnü’l-Hazzâ’nýn isimleri sayýlabilir. 7 Rebîülevvel 388’de (9 Mart 998)
Kahire’de vefat etti ve Karâfe Mezarlýðý’na defnedildi.
Eserleri. el-Ýsti³nâ fî £ulûmi’l-Æurßân.
On iki yýlda tamamlanan 300 cüz civarýndaki eser Taberî’nin tefsirinden sonra en
geniþ tefsirlerden biri kabul edilmekte, Ýbnü’l-Kýftî ise eseri bu sahanýn en hacimli
çalýþmasý diye görmektedir (Ýnbâhü’r-ruvât, III, 186). Mekkî b. Ebû Tâlib, el-Hidâye ilâ bulû³i’n-nihâye adlý tefsirini büyük ölçüde hocasýnýn bu eserinden derlediðini belirtmektedir. Kitabýn tamamýna
yakýn bir nüshasý Ýstanbul’da bulunmaktadýr. Tefsirin Bakara sûresinin 165. âyetinden Mâide sûresinin 6. âyetine kadar
olan kýsmýný kapsadýðý anlaþýlan II. cildi kayýptýr. Eserin dört cildi Hacý Selim Aða (nr.
63, 64, 65, 66), üç cildi de Süleymaniye
(Hâfýz Ahmed Paþa, nr. 4, 5, 6) kütüphanelerinde kayýtlýdýr. el-Ýsti³nâ’nýn en önemli
kaynaklarý arasýnda Nehhâs’ýn eserleriyle
Taberî’nin tefsiri yer alýr. Rivayet ve dirayet usullerinin bir arada kullanýldýðý tefsir
ulûmü’l-Kur’ân’a dair ansiklopedik bir eser
olup mushaf tertibine göre ele alýnan âyetlerle ilgili Kur’an ilimleri bahisleri geniþçe
iþlenir. Eserde dil tahlilleri ve kýraat meseleleri aðýrlýklý bir yere sahiptir. Ýsrâiliyat türü rivayetlere, fýkýh ve kelâm konularýna
da iþaret edilen tefsirde müellif çoðunlukla görüþler arasýnda tercih yapmaz, sadece farklý görüþlere iþaret etmekle yetinir. Üdfüvî’ye ayrýca Kitâbü Edebi’l-šårî
ve’l-mušrî (Ýbn Hayr, s. 74), el-Ýšnâ£ fî
a¼kâmi’s-semâ£ (Keþfü’¾-¾unûn, I, 139)
adlý eserler nisbet edilmekte, nahve dair
geniþ hacimde bir kitabý olduðu (Ca‘fer b.
Sa‘leb el-Üdfüvî, s. 554) ve edebiyatla ilgili eserler de kaleme aldýðý (Yâkut, I, 169)
belirtilmektedir. Üdfüvî üzerine Abdullah
b. Abdülganî Küheylân yüksek lisans tezi
hazýrlamýþ (el-Üdfüvî müfessiran ve ta¼š¢šu sûreti’l-Fâti¼a min tefsîrih, 1405/1985,
Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd elÝslâmiyye), Süleyman Mollaibrahimoðlu bir
monografi yazmýþ, M. Suat Mertoðlu da
bir inceleme ile birlikte eserin mukaddimesini ve Fâtiha sûresini neþretmiþtir (bk.
bibl.).
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Aziz Mahmud Hüdâyî’nin þeyhi,
mutasavvýf-þair.
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Bursa’nýn Araplar mahallesinde doðdu.
Doðum tarihi kaynaklarda 895 (1490) olarak verilmekteyse de müridi Aziz Mahmud
Hüdâyî’nin Vâšý£ât’ýnda geçen bir ibareden 900 (1495) yýlý civarýnda dünyaya geldiði anlaþýlmaktadýr. Adý Mehmed, lakabý
Muhyiddin’dir. Þiirlerinde kullandýðý “Üftâde” mahlasýyla tanýnýr. Babasýnýn Manyas’tan gelip Bursa’ya yerleþtiði kaydedilmektedir. Üftâde, çocuk yaþlarýnda intisap ettiði Bayramî þeyhlerinden Muk‘ad Hýzýr Dede’nin teþvikiyle ilim tahsiline baþladý. Þeyhinin vefat ettiði 918’e (1512) kadar yaklaþýk sekiz yýl kendisine hizmet etti. Güzel
sesiyle Bursa Ulucamii’nde ve Doðan Bey
Mescidi’nde ezan okudu. Birkaç akçelik
maaþý kabul ettiði için rüyasýnda, “Mertebenden üftâde oldun” (düþtün) diye uyarýldýðýnýn ertesi günü ezan okumayý býraktý.
Bu olayýn ardýndan ipekçilik ve düðmecilik yaparak, kitap istinsah ederek geçimini saðladý. Bir yandan da fahrî imamlýk ve
müezzinlik görevini sürdürdü. Otuz beþ
yaþlarý civarýnda vaaz ve irþada baþladý. Doðan Bey Mescidi, Namazgâh Camii ve diðer camilerdeki vaazlarýný halk büyük bir
ilgiyle takip ediyordu. Uludað eteklerindeki Pýnarbaþý Kuzgunluk mahallesinde inþa
ettirdiði cami ve tekkede irþad faaliyetini
sürdürürken 1529-1536 yýllarý arasýnda
Emîr Sultan Camii hatipliðine tayin edildi. Emîr Sultan’ýn mânevî iþaretiyle kabul
ettiðini söylediði bu görevi vefat ettiði 12
Cemâziyelevvel 988 (25 Haziran 1580) tarihine kadar sürdürdü. En meþhur halifesi Aziz Mahmud Hüdâyî ona hayatýnýn son
yýllarýnda 984’te (1576) intisap etti. Mehmed ve Mustafa adlý iki oðlu tekkesinde
onun yerine postniþin oldu.
Kaynaklarýn çoðunda Üftâde’nin Hýzýr
Dede’den hilâfet aldýðý belirtilmektedir.

Ancak þeyhinin vefatýnda on sekiz yaþlarýnda bulunan Üftâde’nin o yaþlarda hilâfet almasý pek mâkul görünmemektedir.
“Merhum þeyhim zamanýnda bana açýlmadý, ancak vefatýndan sonra açýldý” diyen
Üftâde’nin Hýzýr Dede’den baþka “þeyhim”
dediði bir kimseye de rastlanmamýþtýr. Bu
durum dikkate alýndýðýnda onun sülûkünü Üveysî tarikle tamamlamýþ olmasý kuvvetli bir ihtimal gibi görünmektedir. Hýzýr
Dede’den baþka bir þeyhi yoksa da Üftâde
çocuk yaþlarýndan itibaren bazý sûfîlerin
sohbetinde bulunmuþtur. Bunlardan Bursa’da Irgandý Köprüsü’nün yanýndaki Selçuk Hatun Camii’nin imamý Muslihuddin
Mustafa Efendi keramet sahibi bir derviþti. Muslihuddin Efendi’nin Zeyniyye Dergâhý þeyhlerinden Muallimzâde Þeyh Mustafa Efendi ile (ö. 930/1524) ayný kiþi olmasý da muhtemeldir. Vâšý£ât’ta onun bir
dönem Bursa’da ikamet eden Þâzelî þeyhi Ali b. Meymûn el-Maðribî (ö. 917/1511)
ve halifesi Abdurrahman Efendi’den sýkça söz ettiði görülmektedir. Meþrep itibariyle coþkun bir yapýya sahip bulunduðu
anlaþýlan Abdurrahman Efendi’nin halifesi Þeyh Abdülmü’min Efendi ile de özel bir
yakýnlýðý vardý. Halvetî-Gülþenî þeyhlerinden Lemezât-ý Hulviyye müellifi Cemâleddin Hulvî ve onu takip eden bazý müellifler, Üftâde’nin Hýzýr Dede’den önce Ýstanbul’da Sünbül Sinan’a (ö. 936/1529) intisap ederek ondan icâzet aldýðýný kaydetmiþse de bu doðru deðildir. Ýleri yaþlarýnda
birçok defa Ýstanbul’a giden Üftâde’nin
Sünbül Sinan Efendi ile görüþmesi mümkünse de kendisine intisap etmesi uzak bir
ihtimaldir, hilâfet almasý ise mümkün deðildir.
Üftâde’nin tarikat silsilesi Hýzýr Dede ve
Akbýyýk Sultan vasýtasýyla Hacý Bayrâm-ý
Velî’ye ulaþýr. Celvetiyye tarikatý Aziz Mahmud Hüdâyî’ye nisbet edilmekteyse de seyrüsülûk usulü bakýmýndan celveti esas alan

Þeyh Üftâde’nin türbesi içindeki sandukasý

ÜFTÂDE TEKKESÝ

Üftâde’dir. Bu sebeple onun Celvetiyye’nin pîri olduðu da söylenebilir. Nitekim bir
Celvetî þeyhi olan Ýsmâil Hakký Bursevî,
Celvetiyye’nin Ýbrâhim Zâhid-i Geylânî devrinde hilâl, Üftâde zamanýnda ay, Hüdâyî
döneminde dolunay durumunda bulunduðunu söyler (Silsile-i Celvetiyye, s. 63).
Üftâde’nin en belirgin özelliklerinden biri
zühd ve takvâsýdýr; haramlardan kaçýnmanýn yanýnda bazý helâllere dahi iltifat etmemiþtir. Bir zamanlar vaazlarýnda Me¦nevî ve Fu½û½ü’l-¼ikem’den bahsetmesini yasaklayan Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
onu Ýstanbul’a davet edip hürmet gösterdiði, tekkesine vakfetmek istediði bir iki
köyü kabul etmediðini görünce vezirlerine
bazý þeyhlerin tâlib-i dünyâ, fakat Üftâde’nin târik-i dünyâ olduðunu söylediði rivayet edilir.
Üftâde’nin keþif ve mârifetle ilgili görüþlerinin özünü, “Mülk ve melekût âleminde bulunan þeylerin tamamý size keþif
yoluyla görünse þeriata uygun biçimde izah
etmeye gücünüz yetmiyorsa o keþfi terkedin, fakat þeriatý terketmeyin” sözü oluþturur. Ona göre melekût âleminde seyreden bir sâlik, o âlemin meselelerini mülk
âleminde bulunan ve bu âlemin kayýtlarýyla mukayyet olan bir kimseye anlatmamalý, hakikati keþfeden sâlik aðzýný þeriatýn
iðne ve ipliðiyle dikmelidir. Eðer sözlerini
þeriat libasýna sokmadan uluorta konuþursa fesada yol açar; Hallâc-ý Mansûr ve
Seyyid Nesîmî’de görüldüðü gibi fitne denizi dalgalanmaya baþlar. Ayrýca mücerret taklit yoluyla bu sözleri söyleyenlerin
ilhâda düþmelerine sebebiyet verebilirler.
Ýnsanlara anlayýþ seviyelerine göre hitap
etmek gerekir. Nitekim peygamberler de
öyle yapmýþ, insanlarla akýllarýnýn alacaðý
þekilde konuþmuþtur. Bu sebeple Üftâde’nin aðzýndan þathiye kabilinden tek bir söz
bile çýkmamýþtýr.

Yûnus Emre tarzýnda sade bir dille ârifane þiirler yazan Üftâde’nin þiirleri tekke
çevrelerinde büyük ilgi görmüþ, bunlardan bazýlarý ilâhî þeklinde bestelenerek
okunagelmiþtir. Bursalý Mehmed Tâhir’in
bastýrdýðý divanýnýn (Ýstanbul 1328) Latin
harfleriyle üç neþri daha bulunmaktadýr
(nþr. Mustafa Bahadýroðlu, Celvetiyye’nin
Piri Hz. Üftade ve Divaný, Bursa 1995; Üftâde Divaný, Bursa 2000, Ýstanbul 2011). Üftâde’nin çoðu aruzla, bir kýsmý heceyle yazýlmýþ elli parça þiir ihtiva eden eserini
Paul Ballanfat Le divan Hazret-i Pir Üftâde adýyla Fransýzca’ya çevirmiþ (Paris
2002), Angelo Culme-Seymour bu Fransýzca çeviriyi The Nightingale in the Garden of Lover adýyla Ýngilizce’ye aktarmýþtýr (Oxford 2005). Üftâde’nin, “Yine dûþ oldu gönül yârin cemâl-i þem‘ine / Götürüp
yüzden nikabý gark olup envârýna” mýsralarýyla baþlayan þiirini Ali Örfî Efendi “Þerh-i
Nutk-ý Üftâde” adýyla þerhetmiþtir.
Aziz Mahmud Hüdâyî, Üftâde’ye intisap
ettiði 1 Zilkade 984 (20 Ocak 1577) tarihinden itibaren üç yýl süren seyrüsülûkü
boyunca mürþidinin söylediði sözleri Arapça olarak kaydetmiþ, hilâfet alýp Bursa’dan ayrýlmasýna bir ay kala 9 Þevval 987
(29 Kasým 1579) Cuma günü tamamladýðý
eser Vâšý£ât-ý Hüdâyî (Vâšý£ât-ý Üftâde)
adýyla tanýnmýþtýr. Baþ tarafýnda, “Sülûk
esnasýnda hazret-i þeyh ve bu fakir arasýnda geçen, iþlenmiþ altýndan kýymetli
yüce sözler” anlamýna gelen bir ibare bulunmaktadýr. Ýsmâil Hakký Bursevî, “Hazret-i Hüdâyi’nin derlediði Þeyh Üftâde’nin
sözleri ki Vâšý£ât adýyla ünlenmiþtir” dediðine göre esere bu ad sonradan verilmiþtir. Üftâde’nin görüþleri ve Celvetiyye tarikatý hakkýnda temel kaynak sayýlan kitabýn müellif nüshasý her biri 100 varaklýk iki cilt halinde Üsküdar Hacý Selim Aða

Üftâde
Tekkesi
Camii’nin
içinden
bir görünüþ

Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Aziz Mahmud
Hüdâyî, nr. 249-250). Hüdâyî’nin müridlerinden olduðu tahmin edilen Mehmed Muizzüddin Celvetî eserin bazý kýsýmlarýný þeyhin saðlýðýnda Türkçe’ye çevirmiþtir (Süleymaniye Ktp., Mihriþah Sultan, nr. 253/
6). Üftâde’nin tekkesi ve Yerkapý semtinde 985 (1577) yýlýnda tamamladýðý camisi çeþitli zamanlarda yapýlan tamir ve tâdilâtla günümüze kadar gelmiþtir.
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Bursa’da
XVI. yüzyýlda kurulan tekke.
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Þeyh Üftâde (ö. 988/1580) tarafýndan Uludað’ýn eteklerinde güneyden kuzeye doðru
dik meyilli bir arazi üzerine toplam 2507
m² üzerine inþa edilen tekke mescid, semâhâne, harem, selâmlýk, çilehâne ve çeþmeden meydana gelen bir külliye niteliðindedir. Üftâde’nin torunu dördüncü postniþin Kutub Ýbrâhim Efendi 1081 (1670)
yýlýnda tekkeyi ilâve binalarla yenilemiþ ve
etrafýný müstahkem hale getirmiþtir. Onun
döneminde maddî bakýmdan gayet iyi durumda olduðu anlaþýlan tekkenin bugünkü þekli III. Selim ve II. Mahmud dönemi
özelliklerini taþýmaktadýr. 6,88 × 6,56 m.
iç ebadýndaki mescidin ahþap tavaný, çatýsý, mihrap ve minber gibi aksamlarý ile
giriþ kapýsý yenilenmiþtir. Mescidin son ce283

