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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.

83

.

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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