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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 meflruta-
lardan (kültür hizmeti vermek için onar›lan yap›lar) oluflur.2

Osmanl› san’at›nda yüzy›llar içinde baz› de¤iflik özellikler sergileyen bezeme ör-
ge ve düzenlemeleri özgün yorumlarla yaln›zca camii, camii ile ba¤lant›l› hün-
kar kasr›, türbe ve kütüphanenin tavan ve duvarlar›nda yer al›r.
Bildiride; külliyenin ad›, bulundu¤u yer ve ilk yapt›ran I-Genel Bilgiler bölü-
münde 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 Hü-
dâyî 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 ba-
t›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)ar-
sas›n› Azîz Mahmud Hüdâyî’nin sat›n ald›¤› ve binas›n› kendisinin yapt›rtt›¤›
kaynaklarda belirtilir.
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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›la-
r›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 solda-
ki ilk yap› türbedir.
b- Yapt›ran ve yap›m y›l›: Türbe ilk kez Azîz Mahmud Hüdâyî’nin vefat (1628-
29) 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 mer-
mer sütunun tafl›d›¤› onüç kenarl› kubbe ile kubbeyi çevreleyen düz çat›lar örter.

Türbenin içten genel görünümü Türbenin kubbesinden ayr›nt›



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 kü-
çük 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›n-
da üç olmak üzere üst k›s›mlar› yuvarlak kemerli yedi büyük pencere ile ayd›n-
lan›r. Harimi ortada dört sütünün tafl›d›¤› “Celvetî Tac›”n›n tepeli¤i gibi önüç di-
limli 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 ta-
vanlar›n yüzeyleri ile duvar yüzeyleri kalem ifli bezemelidir.
c- Kullan›lan malzeme ve uygulanan teknik: Bezemeler kubbe ve tavanlarda ah-
flap, duvarlarda ise s›va üzerine uygulanm›flt›r. S›va üzerine uygulanan bezeme-
lerde 0,1-0,2 mm kal›nl›kta ince bir astar tabaka oldu¤u dökülen boya tabakala-
r›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 engel-
lenmifl olur.12 Kalem ifli bezemelerin de bu yenilemeler s›ras›nda yap›ld›¤› düflü-
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Türbenin on üç dilimli kubbesiTürbede kubbeyi çevreleyen tavandan bir görüntü



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 as-
tar 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 renkler-
de 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 kenarsu-
yundaki desen flablonlama tekni¤iyle uygulanm›fl, negatif tarz görünümü de ve-
rir.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, Kla-
sik 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 uza-
mas› 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¤in-
de ay›rma rumilerle oluflan dörtlü bir düzenleme yer al›r. Çift kollu Rumiler or-
tada birleflip tepelik rumi (ya da palmet) fleklini al›rken di¤er rumilerle birlefle-
rek 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 kub-
beye do¤ru uzanan fleritlerin çift olmay›p tek say›da (onüç) oluflu göbekdeki de-
senin düzenlemesiyle uyumlu ba¤lant› kurmaz. Kenarlarda ay›r›mlar› sa¤layan
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Türbenin duvarlar›ndaki kalem ifli bezemelerden örnek Türbedeki iki tabaka kalem ifllerini gösteren çizim



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 hat-
lar›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 tepe-
lik 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 ko-
yu 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›ra-
land›¤› genifl bir kenar suyu çevreler.
Kubbeden sütunlar›n tafl›d›¤› kare bölüme geçiflte oluflan uzun kenar› k›r›k kö-
fle 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 ye-

395

.

Caminin difl cepeden görüntüsüCaminin tavan›nda kalem ifli bezemeler



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; Muhar-
rem, Safer, Rebîu’l-evvel, Rebîu’l-ah›r aylar›nda Celâle (büyüklük, ululuk) iflaret al-
mak 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 flemseler-
le ayn› özellikte üç flemse orta bölümlerde aral›klarla s›ralan›r. Dilimli köflelik-
ler 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 yü-
zeye 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 içlerin-
de 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 ta-
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vandaki örneklerle ayn›d›r. Bat› duvar› deseninde tahrirler beyaz renklidir.
Türbenin bat› duvar›nda sekiz pano vard›r. Dördüncü panonun sa¤ alt köflesin-
deki boyalar›n dökülmesiyle alt tabakada gine Rumilerden oluflan baflka bir de-
senin oldu¤u izlenir. Alt tabakadaki bezemede Rumilerin daha da sade kullan›l-
d›¤› görülür. (Çizim 1)
Di¤er üç duvarda panolar pencere aralar›nda yer al›r. Panolar bulunduklar› yer-
lere 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 basa-
makla, 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›n-
dan 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

Hünkâr MahfiliMihrap 



2) Mimari Özelli¤i:

a- Kullan›lan malzeme: Kâgir yap› ahflap çat› ile örtülüdür. Çat›n›n üzeri kur-
flun 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, mihra-
b›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 Dö-
nemi’nde ‹stanbul’da görev yapan mimar Fossati Kardefller - Gaspare Trajano
Foflflati 1809-1883, Guiseppe Fossati 1822-1891 barok tarz› pek çok eser infla et-
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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 ‹stan-
bul’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›kla-
r›, 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 ton-
lar›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 ta-
baka üzerine renkli boyamalarla bezelidir.
Üst pencereler, ve üst kat kafes oymal› bölümlerdeki tepelikler, minber ve kür-
sü’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›mlar-
la 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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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 madol-
yon 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 dört-
genler içinde Osmanl›lar›n penç (çiçeklerin üstten resmedilifli) bat›klar›n rozet
delikleri bezekler vard›r. Aradaki ve köflelerdeki üçgenlerin içleri kenger yap-
raklarla dolguludur. Uçlar› sivri dikdörtgen kartufllarda ise ortada bir madalyon,
madalyonun çevresi ve sivri bölümlerin içleri barok k›vr›mlarla dolguludur. Ta-
vandan duvara geçiflte kenger yapra¤› dizisi s›ralan›r. Bu diziyi altta negatif tarz-
da, iki ayr› silme izler.
Mahfil üst kufla¤› bezemeleri bezeli ampir tarz›ndad›r. Alt kuflakta ortada ma-
dalyon iki tarafta s ve c k›vr›mlar yapan barok (kenger-akantus yapa¤›) flekiller-
le bezelidir.

Hünkâr kasr›nda sofan›n kalem ifli bezemeli tavan› Üst kata ç›kan merdivenlerin kalem ifli
bezemeli tavan› 



Pencere ve üst kafes oymalar›nda ortadaki madalyonlarda siyah zemin üzerine
alt›n varakla Hz. Muhammed ve Peygamberlerin adlar› yaz›l›d›r. Bu madalyonla-
r› 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 çev-
releri mermer taklidi tarz›nda karelidir.
Hünkar mahfil tavan›nda ortada barok flekillerden oluflan bir göbek, göbe¤i çev-
releyen 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› lâ-
le devri özelliklerinin yaflat›ld›¤›n› gösterir. Köflelikler ise ortada madalyon çev-
resinde 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 fle-
killerle bezelidir. Yan taraflardaki aynal›klarda, korkuluklarda ve geçifl bölümü-
nün 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 görün-
tüsü sa¤lanm›fl olur.

Kürsüdeki barok bezemeler minbere göre daha da abart›l›d›r. Yüzeylerde orta-
daki 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 d›fl görüntüsüKütüphanenin aynal› tonos tavan›nda kalem ifli
bezemeler 



C- Hünkâr Kasr›:

1- Genel Bilgiler:
a) Külliyede bulundu¤u yer: ‹maret’in (mutfak) önündeki, hünkâr kasr›n›n üst ka-
t› girifl kap›s›n›n yanlar›ndaki iki çift ahflap dikme üzerinden camide hünkâr mah-
filine 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 Abdül-
mecid taraf›ndan yapt›r›ld›.35

2- Mimari Özelli¤i:

a) Kullan›lan malzeme: Duvarlar içten ba¤dadi s›va, d›flardan ahflap kaplama-
d›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 ol-
mal›d›r.37 Zaman zaman yenilenen kalem iflleri, en son 17.12.1990 da bafllan›p
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Kütüphanenin kuzey duvar›ndaki kalem iflleri Tavan›n tonoz bölümünden ayr›nt› 



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 bu-
lunur.

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 örge-
lerin 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 çev-
rede uzun kenarlarda iki k›sa kenarda bir kere uygulanan boynuz fleklindeki
k›vr›m ve dilimli palmet fleklini kenarlarda küçük yapraklar tamamlar. Köfleler-
de 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› bezemeler-
le ayn›d›r.
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Kütüphane duvarlar›n›n alt bölümünü çevreleyen bezemeler Kuzey duvar› kalem ifllerinden bir 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 ortala-
r› 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 giriflleri-
nin 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 man-
zum 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 örü-
lüdür. Yuvarlak kemerli pencereler önlerinde yaprak ve geçmeli fleritlerle flekil-
lenmifl 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

404

.

Duvarlardaki dar uzun panodaki kalem ifllerinden örnek
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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› be-
zeme 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; ka-
lem 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 üzerle-
rinden 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 al-
t›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 dü-
zenleme ve rumi flekilleri 16.yüzy›l Osmanl› bezeme sanat› örneklerine uymaz.
Rumilerin ortada oluflturdu¤u bofllukta hataî ve pençi and›ran çiçekle, ara bofl-
luklarda yine halayiler ve yapraklarla dolguludur, aynal› bölümün ara boflluk-
larda 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 çevre-
lenir. Aynal› bölümün ve tonozlar›n içlerinde geçmeler yaparak s›ralanan rumi-
lerin 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¤ümle-
ri yaparak devam eden fleritlerin üzerlerinde rumilerle ve tepelik rumi flekille-
riyle d›fltan ve içten tekrar rumilerle çevrelenmifl desen bulunur. Klasik tarz› an-
d›ran desen örgelerle tahrirlidir. Yap›n›n kuzey duvar›n›, ortada üst k›sm› yu-
varlak genifl bir panonun sa¤›nda ve solunda üçer silmeler aras›nda bulunan fle-
ritler 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›z-
lar› olufltururlar, alt› köfleli y›ld›zlar›n ortalar›nda alt› yaprakl› (pençler) çiçek-
leri 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 fle-
ritlerdeki 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 geçifl-
teki 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 renklendirilme-
yip 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 be-
yaz 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 ifl-
leri 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 gö-
be¤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) olgun-
lu¤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›¤› izle-
nir. 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 dö-
nemin modas› olan barok ve ampir tarz› bezemeler hakimdir. Yüzeyi e¤ilimli ç›-
talarla geometrik flekillerin oluflturdu¤u tavanda ana bölümler barok tarz› iri fle-
killerle bezenirken, aralardaki bölmeleri oluflturan ve tavan› çevreleyen kenar
sular› ampir tarz› ufak ve sade flekillerle bezelidir. Mihraptaki ampir tarz› flekil-
lerin 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 (ze-
rendûd) 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 beze-
melidir. Yap›daki sadelik asithanenin içinde yer almas›ndan kaynaklanabilir.
Tavanlardaki ampir tarz› desenler Türk-‹slam sanat›n›n özelliklerini yans›tma-
sa 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 sa-
nat› 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 yanlar-
da ve pencere aralar›ndaki rumi geçiflli fleritlerde Selçuklu kervan saraylar›n›n
taç kap›lar›nda tafla ifllenen desenlerin benzer örnekleridir. Panolar›n alt hiza-
s›nda yap›y› çevreleyen 12 cm enindeki kuflak, 16. yüzy›l Osmanl› sanat› ince-
li¤ini tafl›r.
Kenar suyundan zemine kadar devam eden sekiz ve befl köfleli y›ld›zlar›n olufl-
turdu¤u desen daha çok ahflap sanat›nda (kündekari) uygulanan bezemenin s›-
va üzerine uygulanm›fl örne¤idir.



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 külli-
yede yer almas› de¤erlerini daha da artt›rmaktad›r. Yap›lar kalem iflleri müze nite-
li¤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 Mer-
kezi” 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 bo-
yunca 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 kültürü-
nün topluma yeniden kazand›r›lmas› .
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