Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesinde Bulunan
Envantere Kay›tl› Etnografik Eserler*
E R M A N G Ü V E N
Araﬂt›rmac› - Yazar

Güzel ‹stanbul’umuzun Osmanl› Devri’nde en dindar insanlar›n›n yaﬂad›¤› ve en
çok camii ile mescidi bulunan semtlerinden birisi de Üsküdar’d›r. Tarihî ‹stanbul suru içindeki semtlerin ve Galata gibi di¤er en önemli yerleﬂim yerlerinin tam
karﬂ›s›nda yer alan konumuyla ve muhteﬂem deniz manzaras› ile dünyada eﬂine
az rastlanan güzellikteki Üsküdar’›m›z›n en tan›nm›ﬂ evliyas› ﬂüphesiz Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’dir. Bu mübarek tekkeye ait pek çok eser türbe içinde oluﬂturulmuﬂ depoda bu güne kadar adeta kutsal bir emanet gibi özenle korunarak günümüze ulaﬂm›ﬂt›r. Bu türbeye ait eserler türbe envanter defterinde 163
kalemde kay›tl›d›r. Zaman içinde bu eserler daha iyi koruma alt›na al›nmak ve
bilimsel araﬂt›rmac›lar›n istifadesine müze ortam›nda sunulabilmek maksad›yla
‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’nün Sultanahmet Türbesi bitiﬂi¤inde bulunan deposuna getirilmiﬂlerdir. Türbedeki demirbaﬂ defterine kay›tl› eser say›s›
ise 51 kadard›r. Türbe envanter defterinin tek bir numaras›na birden fazla eserler kay›t edildi¤inden gerçek eser say›s› yukar›da verdi¤imiz say›dan çok daha
fazlad›r. Her y›l yap›lan mutad say›mlar› nedeniyle sand›klar içindeki eserlerin
devaml› yer de¤iﬂtirmeleri sonucunda eserlerin birbirlerine kar›ﬂm›ﬂ oldu¤unu
da söyleyebiliriz. Kutu ve sand›klar içinde pek çok el yazmas›, belgeler, vak›f pusulalar›, defterler bulunmaktad›r. Bütün bu eserlerden ka¤›t cinsi arﬂiv belgesi niteli¤inde olanlar ﬂu anda Amerika’da Kuzey Caraloina Üniversitesi’nde görevli
Dr. T. Cangüzel Zülfikar hocam›z taraf›ndan titizlikle numaraland›r›l›p tez haline getirildi. Bu çal›ﬂmalar›ndan dolay› Cangüzel hocam›za çok teﬂekkür ederiz.
Gerek tarihimizce çok büyük bir öneme sahip büyü¤ümüz olmas› ile gerekse günümüzde de kabri, manevi huzur ve ﬂifa arayan insanlar›n ziyaretgah› olarak di451
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ni bir cazibe merkezi olmaya devam eden Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi, her geçen gün daha da büyük cazibe merkezi olmaktad›r. Depolar›nda muhafaza edilen bu çok k›ymetli ata yadigâr› eserleri tan›tmak için Üsküdar’da bir Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Müzesinin aç›lmas› ve bu eserlerin burada sergilenebilmesi bütün Türk-‹slam Sanat Tarihi aç›s›ndan çok önemli bir kültür hizmeti
olacakt›r. Bu sayede depo ortam›nda üst üste istif edilmiﬂ sand›klar halindeki bu
eserler modern bir ortamda restore edilip sa¤l›kl› bir hale gelerek sergilenmiﬂ
olacaklard›r. Yüzy›llard›r Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Türbesi’nde bu eserlerin korunmuﬂ olmas› ve türbeye vakfedilenden renkli gazl› mendillerden bir
tanesinin bile kaybolmadan muhafaza edilerek günümüze ulaﬂm›ﬂ olmas›n› bu
büyük veliye duyulan büyük sevginin ve bizzat Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin bereket ve kerameti olarak de¤erlendirilebiliriz.
1925 y›l›nda tekkelerle birlikte türbeler de kapat›l›nca türbedeki eserler bir komisyonca say›larak envantere kay›t edilmiﬂtir. Türbe önce Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü’ne daha sonrada Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi Müdürlü¤ü’nün
koleksiyonlar›na dahil edilmiﬂtir. 1979 y›l›ndan itibaren de ‹stanbul Türbeler
Müzesi Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bir birim olarak ziyarete aç›k bir türbedir. Yapt›¤›m›z incelemede Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi’nde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri dergah›ndan getirilmiﬂ 2733 numaral› envantere kay›tl› Mahmud Celaleddin hatt› bir levha bulunmaktad›r1.
Yine Topkap› Saray› Müzesi’nde de Kutsal Emanetler Bölümünde ﬁeyh Efendi’nin bizzat kulland›¤› bir ayakkab›s›n›n yer ald›¤›n› tespit ettik. Bu eserin de
I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda muhtemelen 1915’li y›llarda bir Kabe anahtar› ve paﬂmak ile birlikte korunmas› için emaneten Topkap› Saray›’na getirildi¤ini ve son452
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radan bu eserlerin müze envanterine geçirildi¤ini görmekteyiz2. Ancak Azîz
Mahmud Hüdâyî Türbesi’nden baﬂka hangi eserlerin di¤er müze envanterine
kay›t edildi¤ini araﬂt›r›p bulmak gerekmektedir.
Vak›flar Hat Sanatlar› Müzesi envanterinde de muhakkak baz› eserler türbemizden müzeye gelmiﬂ olabilir, bütün bu konular› araﬂt›rmam›z gerekiyor. Türbe
envanterine kay›tl› eserleri cinslerine göre ana baﬂl›klar alt›nda incelemeyi daha uygun bulduk. Böylelikle türbedeki sanatsal birikimleri topluca incelemiﬂ
olaca¤›z.
1- Ka¤›t, Kitap, Hat Levhalar› Ve Bu Türden Eserler: Türbemizdeki eﬂyalar›n
ço¤unlu¤unu bu gruptaki eserler oluﬂturmaktad›rlar.
A- Kur’ân-› Kerîmler: Türbede bulunan pek çok Kuran-› Kerim’den 21 adet el
yazmas› Kur’ân-› Kerîm günümüze gelmiﬂtir. Muhtemelen türbedeki daha k›ymetli eserlerin ﬂu anda di¤er büyük müzelerin envanterlerine kay›tl› oldu¤unu
düﬂünmekteyiz. Kur’ân-› Kerîmlerin ço¤u 19.-20. yüzy›llara ait eserlerdir. Nitekim bu eserlerin ço¤unlu¤u son döneme ait hat ve tezhipleri içermektedirler.
Resim 1: Envanter defterinin 4. numaras›na kay›tl›d›r. Fatiha ve Bakara Sureleri tezhiplidir. Zahriye sayfas› tezhiplidir ve bu sayfada Refize Sultan taraf›ndan
vak›f edildi¤i kayd› vard›r. Hicri 1293 tarihlidir. 15 sat›rl›k nesih yaz›l›d›r. Eserin hattat› Mehmed Behçet olup, ketebe tarihi 282’dir. Resimde eserin Hatt› icaze ile yaz›lm›ﬂ son sayfas›, ketebe sayfas› görülmektedir.
Resim 2: Türbe envanter defterinin 9 numaras›na kay›tl›d›r. Bu eser ketebesiz
olmas›na ra¤men çok okunmaktan y›pranm›ﬂ ve da¤›lm›ﬂ olmakla birlikte 17.18. y.y. klasik hat ve tezhip özelliklerini taﬂ›makta olup, yaz›s› da oldukça mü453
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kemmel bir nesih hatt› içermektedir. Bu nedenle bizce çok önemli bir hattat›n
eseridir ve hatt›n›n ve tezhibinin uzmanlarca karﬂ›laﬂt›r›larak eserin de¤erlendirilmesi gerekti¤i kanaatindeyim. Her sayfas›nda 15 sat›rl›k nesih yaz› vard›r.
B- Vakfiye Kitaplar›; Osmanl› Devrinde türbeye büyük veya küçük oranda binlerce vakf›n yap›ld›¤›n› biliyoruz. Bu vak›flar›n baz›lar› devrinin sanat özelliklerini yans›tan ciltli kitaplardan oluﬂmuﬂtur.
Resim 3: Türbedeki kitap cinsi eserlerin cilt kapaklar›n›n her birisi Türk ve ‹slam Sanatlar›’n›n önemli bir kolu olan ciltçili¤imiz aç›s›ndan da çok önemlidir.
Bilhassa vakfiyelerin ciltleri çok özenle haz›rlanm›ﬂ eserlerdir. Türbe envanterinin 117 numaras›na kay›tl› ve 37 sayfal›k bu eserin içeri¤i II. Üsküdar Sempozyumu’nda Say›n Prof. Dr. Hasan Kâmil Y›lmaz hocam›zca anlat›lm›ﬂt›r3.
Resim 4: Envanter defterinde 162 numaraya kay›tl› Halil Paﬂa’ya ait vakfiye kitab›d›r. Kahverengi meﬂin cilt kapakl› olan eser rik’a yaz›s› ile yaz›lm›ﬂt›r. Cilt kapaklar›n›n içi ebru ile kapl›d›r. Bu vakfiye ve di¤er bütün kitaplar›n içi d›ﬂ› ebrularla
kapl› oldu¤undan bu kitaplar›n tarihlerinden de yararlan›larak Ebru Sanat›’n›n geliﬂimini izlemek ve bu konuda bilimsel bir çal›ﬂma yapmak çok iyi olabilir.
Resim 5: Envanter defterinin 161. numaras›na kay›tl› bir vakfiyedir. K›rm›z›
miklepli, meﬂin ciltlidir. Talik yaz› ile yaz›lm›ﬂt›r. Tezhipsizdir. Azîz Mahmud
Hüdai için vakfiyedir.
Resim 6: Envanter defterinin 137. numaras›na kay›tl› bir vakfiyedir. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri vakfiyesidir. Tarak ebru ile kapl› bir eserdir.
Resim 7: Envanter defterinin 135 numaras›na kay›tl›d›r. Vakfiyedir. 1019/1611
tarihlidir.
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Resim 8: Envanter defterinin 131. numaras›na kay›tl› baﬂka bir vakfiyedir. Ciltli ve d›ﬂ› ebru kapl› bir eserdir.
Resim 9: Envanter defterinin 128. numaras›na kay›tl› vakfiye kitab›d›r.
1244/1828 tarihinde Saliha Hatun’un türbeye yapt›¤› vakf› olup 48 sayfal›k bir
eserdir.
Resim 10: Envanter defterinin 127. numaras›na kay›tl›d›r. Cilt kab› süslü bir
eserdir. Mirahor Hasan A¤a’n›n H. 1133 tarihli vakfiyesidir.
Resim 11: Envanter defterinin 126. numaras›na kay›tl› bir vakfiye kitab›d›r.
Prof. Dr. Hasan Kâmil Y›lmaz hocam›z bu eseri II. Üsküdar Sempozyumu’nda
geniﬂ olarak tan›tm›ﬂt›r.
Resim 12: Envanter defterinin 124. numaras›na kay›tl›d›r. 22 sayfal›k bir eserdir. 1073/1662 tarihlidir. Baﬂ sayfas› tezhipli, di¤er sayfalar› alt›n çerçevelidir.
Resim 13: Envanter defterinin 123. numaras›na kay›tl›d›r. Ciltli ve 29 sayfal›k
bir eserdir. Raziye Hatun’un türbeye vakfiyesidir.
Resim 14: Envanter defterinin 122. numaras›na kay›tl› bir eserdir. Vakfiye Mustafa A¤a ve Ahmed Bey’in müﬂtereken mevlüt okutmalar› ile ilgilidir.
Resim 15: Envanter defterinin 121. numaras›na kay›tl› vakfiye kitab›d›r. ‹ki vakfiye tek bir ciltle ciltlenmiﬂtir. 24 sayfad›r. Mehmed Sad›k ve Mehmed Arif mühürlüdür.
Resim 16: Envanter defterinin 120. numaras›na kay›tl›d›r. ‹ki vakfiye bir aradad›r. Tezhipli olup, Mehmed Sadi ve Mehmed Arif mühürlüdür. 121-122 numaral› eserlerde oldu¤u gibi iki kiﬂi bir arada ortak vak›flarda bulunuyorlar. Bu
eserlerin incelenmesinde çok ilginç yard›mseverlik örneklerine rastlayabiliriz.
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Resim 17: Envanter defterinin 119. numaras›na kay›tl›d›r. Yine iki vakfiye bir
aradad›r. 60 sayfal›k bir eserdir. 1012 / 1603 tarihli olup, Kaptan-› Derya Sinan
Paﬂa’n›n vakfiyesidir.
Resim 18: Envanter defterinin 118. numaras›na kay›tl› bir vakfiyedir. 59 sayfal›k eserin baﬂ sayfas› tezhiplidir. Es’ad bin Sadettin mühürlüdür.
Resim 19: Envanter defterinin 141. numaras›na kay›tl› 9 adet fermand›r. Azîz
Mahmud Hüdâyî Asitanesiyle ilgili padiﬂah buyruklar›d›r. Baz›lar› tezhipli, baz›lar› yar› tezhipli fermanlard›r. Bu eserler de Say›n Dr. T. Cangüzel ZÜLF‹KAR
hocam›zca tezinde incelenmiﬂtir.
Resim 20: Envanter defterinin envanter defterinin 142. numaras›na kay›tl› fermanlardan birisidir. Tezhipli ve çok güzel olan bu eser levha haline getirilmiﬂtir.
Resim 21: Envanter defterinin 144 numaras›na kay›tl› bir levhad›r. Karton üzerine Oniki ‹mam’›n isimleri ve Silsileyi ﬁerif yaz›l›d›r. Hazreti Azîz Mahmud
Hüdâyî’ye aittir.
B-Levhalar: Türbe envanter defterinde 38. kalemde levhalar kay›tl›d›r. Ancak
birden fazla levha topluca tek bir numaraya kay›t edildi¤inden toplam levha
adedi 59 olarak taraf›m›zca tespit edilmiﬂtir. Bu eserlerin ço¤unlu¤u Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleriyle ilgili “Tarikat Yaz›lar›” ad›yla veya “Tekke Yaz›s›” diye literatürde isimlendirilen eserlerdendir. Bunun yan›nda Hilye-i Saadet ve
‹cazet Levhalar› da bulunmaktad›r.
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Resim 22: Talik yaz› ile yaz›lm›ﬂ, 1372/1952 tarihli eserin hattat› Necmettin Okyay Bey’in talebesi Ali Bey’dir.
Resim 23: Türbenin orijinal kalemiﬂi hat levhalar› pencere üzerlerinde dikdörtgen kartuﬂlar içinde yer almaktad›r. Bu yaz›lardan bir örnek ‹brahim Hakk› Konyal› “Üsküdar Tarihi” adl› eserinde bu yaz›n›n Mahmud Celaleddin’in eseri oldu¤unu yazar.
Resim 24: Türbenin harem ana giriﬂ kap›s› üzerinde talik yaz› ile yaz›l› “Destur
Ya Hazret-i Pir” yaz›l› levha, envanter defterinde 91. numaraya kay›tl›d›r.
Resim 25: Peygamber Efendimize salavat sözlerinin yer ald›¤› bir hat levhas›d›r.
Envanter Defterinin 86. numaras›na kay›tl›d›r.
Resim 26: Suluboya olarak Celvet-i Tarikat› Tac-› ﬂerifinin resmedildi¤i bir levhad›r. Eserin envanter numaras› 160’ t›r.
Resim 27: Türbede muhafaza edilen Cihar yar-› Güzin levhalar› hattat›n›n kim
oldu¤u belli de¤ildir. Çünkü ketebeli olmas› gereken levha yoktur. Yaz› tarz›ndan ‹brahim Hakk› KONYALI’n›n Üsküdar Tarihi adl› eserinde, Mahmud Celaleddin’e ait oldu¤unu söyler. Yaz›n›n karakteri de Mahmud Celaleddin’in harflerine çok benzemektedir. Resimde türbe envanter defterinin 80. numaras›na
kay›tl› olan eserlerden birisi görülmektedir.
Resim 28: Türbede topluca hat levhalar›n›n demirbaﬂ’›n 33. numaras›na kaydedilmiﬂ oldu¤unu görmekteyiz. Resimde kal›p içine beyaz mürekkeple doldurarak yaz›lm›ﬂ bir hat eserini görmekteyiz.
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Ahﬂap cinsi eserler:
a) Rahleler:
Resim 29: Türbedeki envanter defterinin 98,99,100no ya kay›tl› rahlelerden bir
örnek görülmektedir.
Kumaﬂ Cinsi Eserler: Türbede çok miktarda kumaﬂ cinsi eserler mevcuttur. Bu
eserler genellikle sanduka Kabe örtüsü Ravza-› Mutahhara örtüsü, elbise, sar›k
gibi malzemelerdir.
Resim 30: Türbede muhafaza edilen Kâbe örtülerinden bir örnek 156,157 numaraya kay›tl› eserlerden birisidir. Asl›nda Kabe örtüleri muhtemelen her sanduka
üzerinde teberrüken bulunan eserlerdir. Kâbe örtüleri her sene yenilendi¤inden
genellikle siyah zemin üzerine bordo zemine ve yeﬂil zemine Ravza-› Mutahhara örtüleri ise çok de¤iﬂik desen ve renkte üretilmiﬂlerdir. Muhtemelen Resimde
yeﬂil atlas üzerine bir örtü görülmektedir.
Resim31: Kanuni Sultan Süleyman Devri klasik formlar›nda üretilmiﬂ Kâbe örtülerinden bir örnek: Resimde eserin arka yüzü görünmektedir. Bilindi¤i gibi
Kâbe örtüleri her y›l yenilenir ve bir sene evvelki y›pranan Kabe örtüleri ‹stanbul’a getirilir ve cami ve türbelerde sandukalar›n üzerlerine örtülürdü.
Resim32: 156 numaral› envantere kay›tl› siyah renkli kendinden jakarl› bir baﬂka Kâbe örtüsüne örnek
Resim33: Türbedeki 105 numaral› sanduka içinde yer alan kutsal eﬂyalar› sayg›yla tutmak için kullan›lan “destimal” ad› verilen mendillerden bir örnek: Bu az rastlanan bir örnektir. Bu eser de eskiden sanduka üzerinde muhafaza edilmekte idi.
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Resim34: Türbede muhafaza edilen kay›tl› seccadelerden bir örnek envanter
defterine 158 numaras›na kay›t edilmiﬂtir. El iﬂidir.
Resim35: Kumaﬂ cinsi eserlerin üzerinde yer alan klasik tarzda karanfil desenli
ve bir ﬂemseli bir desen.
Resim36: 107 numaral› envanter kay›tl› büyük bir sand›k içinde Hz Pir’e ait eserler
muhafaza edilmektedir. Bunlar›n içinde bulundu¤u ahﬂap sand›ktan bir görünüm.
Resim 37: Hz Pir’e ait takkelerin görünümü.
Resim 38: Topkap› Saray› Kutsal Emanetler bölümüne emanetler dairesine
I.Dünya Savaﬂ› s›ras›nda korunmas› amac›yla verilen Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretlerinin pabucunun Say›n Hilmi Ayd›n’›n “Mukaddes Emanetler” kitab›nda yer alan foto¤raf›.
Resim 39: Hz Pir’in terlikleri.
Resim 40: 105-106-107 numaral› sand›klar içinde Hz Pir’in o¤ul ve k›zlar›n›n ve
baz› ﬁeyh Efendilerin kulland›klar› ayakkab› tülbent ve benzeri eﬂyalar da türbede muhafaza edilen eﬂyalar›na örnek. Hazretleri Pir’in mescitleri.
Resim 41: 107 numaral› sand›ktaki eserlerden kutsal eﬂyalardan bir örnek. Takke üzerine say›larla âyetlerin ebcet karﬂ›l›klar› yaz›lm›ﬂt›r.
Resim 42: 107 numaral› sand›kta bulunan Tac-› ﬁeriflerden bir örnek
Resim 43: Yine orijinal bir Celvetî Tarikat›’na ait Tac-› ﬁerif
Resim 44: Hz Pir’in halifesi Cennet Efendi’nin Türbesi; “Azîz Mahmud Hüdâyî”
camisinin giriﬂ kap›s›n›n karﬂ›s›nda olup, bu türbe yand›¤›ndan buradaki eserlerde Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin Türbesi’nde muhafaza edilmektedir.
Resimde Cennet Efendi’nin Tac-› ﬁerifi görülmektedir.
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Resim 45: Bir Tac-› ﬁerif’in 13 diliminin üstten görünümünü görmekteyiz.
Resim 46: Bir baﬂka Tac-› ﬁerif. Bu eserler hiç restore edilmemiﬂ, orijinal vaziyette durmaktad›r. Hepsinin de onar›lamaya bak›ma ihtiyaçlar› vard›r.
Resim 47: Azîz Mahmud Hüdâyî Camisinin alt kat›nda y›llarca aç›kta, rüzgarda,
s›cakta, so¤ukta kalan Cennet Efendi Türbesi’nin Tac-› ﬁerifleri 1980’li y›llarda
Türbe eser deposuna taraf›mdan getirilip muhafaza alt›na al›nm›ﬂt›r. Bunlardan
örnekler.
Resim 48-49: Sand›klar›n genel görünüﬂleri. 106 numaral› sand›ktaki eserlerin
bohçalarla muhafaza ediliﬂini gösteren resim.
Resim50: Asitane ﬁeyhine ait 146 numaral› envantere kay›tl› yeﬂil renkli biniﬂ.
Resim 51: Hz Pir’e ait 107 numaral› sand›kta muhafaza edilen h›rkan›n bugünkü durumunu gösteren resim.
Resim52: Ayn› h›rkan›n baﬂka bir görünümü.
Resim53: Hz Pir’e ait t›ls›ml› bir gömlek ve namaz takkeleri.
Resim 54: Hz Pir’e ait baﬂka bir h›rka olup, 106 numaral› sand›ktad›r.
Resim 55: Ayn› h›rkan›n baﬂka bir görünümü.
Resim 56: Hz Pir’in baﬂka bir elbisesi.
Resim 57: Hz Pir’e ait kemer ve takkeler 107 numaral› sand›kta bulunmaktad›r.
Resim 58: Hz Pir’in asalar›. Envanter numaras› 110.
Resim 59: Türbe ve Azîz Mahmud Hüdai Asitanesi’nin isminin yaz›l› oldu¤u 3
adet mühür örne¤i 163. numaraya kay›tl› bu eserler türbeye en son olarak Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin torunlar› taraf›ndan hediye edilen eserlerdir.
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Resim 60: Abanoz a¤ac›ndan zikir tespihleri. Envanter numaras› 102.
Resim 61: Hz Pir’in asas›. Evvelden sanduka üzerine muhafaza edilen zikir tespihleri ve türbedar›n kulland›¤› 16 numaral› demirbaﬂa kay›tl› yaz› tak›m›n›n
görünüﬂü.
Resim 62: Hz Pir’in 105 numaral› sand›kta muhafaza edilen ve Bulgurlu’daki
dergah›na giderken kulland›¤› e¤erin görünümü.
Resim 63: Türbede muhafaza edilen, hac›lar›n teberrüken hactan getirdikleri
kutsal topraklar›n muhafaza edildi¤i eski ﬂiﬂeler.
Resim 64: Ayn› ﬂiﬂelerin baﬂka bir görünümü. Muhafaza edildikleri deri muhafazas›.
Resim 65: Türbenin kay›tl› Osmanl› Devri’nden kalma bir avize.
Resim 66: Türbenin ana kubbesi üzerinde as›l› avizesinin görünümü. Eser envanter numaras› 97’dir.
Resim 67: Türbe giriﬂinde duran demirbaﬂa kay›tl› eski saat.
Resim 68: Türbede 62 numaral› envantere kay›tl› iki ﬂamdan. Türbede toplam
17 adet ﬂamdan muhafaza edilmektedir.
Resim 69: Yine ﬂamdanlardan görünüm
Resim 70: Buhûrdan, gülâpdan ve asâ’dan görünüm.
Resim 71: Türbe demirbaﬂ›na kay›tl› 2 nolu su gü¤ümü
Resim 72: Bir baﬂka su gü¤ümünün türbe içinde orijinal durdu¤u yerden bir görünüm.
Resim 73: Türbede yer alan demirbaﬂ›n 13 nosuna kay›tl› yaz› tak›m›.
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Resim 14

SONUÇ:
Bu çal›ﬂmadan Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi’nin ‹stanbul’da bulunan türbelerden Osmanl› devrinden beri koleksiyonu da¤›lmadan yerinde muhafaza edilen
ve Osmanl› Devri’ndeki türbe ve dolay›s›yla tekkelerdeki gündelik yaﬂam ve etno¤rafik ve otantik malzemelerin neler oldu¤u hakk›nda orjinal bilgiler verebilecek bir kültür hazinesi oldu¤unu rahatl›kla tespit edebiliyoruz. Türbenin günümüze kadar ulaﬂan eﬂyalar› ile rahat rahat büyük bir müze aç›labilir. Dile¤imiz yetkililerin bu malzemeyi ça¤daﬂ bir müze ortam›nda gelecek kuﬂaklara taﬂ›mas› olacakt›r.
Not:
*Bu tebli¤i haz›rlamamda eme¤i geçen dairemiz bilgisayarc›s› Serhat TEKSARI’ya, foto¤raflar› çeken müdürlü¤ümüz uzman› Ali Z‹YREK’e, envanter çal›ﬂmalar›ndan istifade etti¤im Sanat Tarihçisi Server DAYIO⁄LU’na, Üsküdar Belediyesi’nden de¤erli müdürümüz Seyfettin ÜNLÜ’ye ve
slaytlar›ndan yararland›¤›m ‹SAV’›n de¤erli yetkililerine çok teﬂekkür ederim. Erman GÜVEN

D‹PNOTLAR
1 Eserde: “Âyinedir bu âlem her ﬂey Hakk ile kâim / Mir’ât-i Muhammed’den Allah görünür daim” yaz›l›d›r. 19.y.y’ a tarihlenen Mahmud Celaleddin hatt› (Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi, 2733)
Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü’nde aç›lan “Sultanlar›n Aynalar›” adl› sergide yay›nlanm›ﬂt›r.
bk. Sergi katalo¤u, s. 51.
2 Hilmi Ayd›n, H›rka-› Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler, s. 233.
3 II. Üsküdar Sempozyum Bildirileri, c. 1, s. 173.
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Resim 64

Resim 65

Resim 67

Resim 66

Resim 68

Resim 70

Resim 69
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Resim 73

