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Üsküdar’daki ziyaret yerleri içinde en fazla ilgi ve teveccüh ﬂüphesiz Azîz Mahmud Hüdâyî türbesidir. Bu türbe Hüdâyî Mahmud Soka¤› ile Azîz Efendi Mektebi soka¤›n›n çevreledi¤i geniﬂ bir alana yay›lan Hüdâyî Efendi Celvetî Dergah›’n›n kaplad›¤› alan içindedir. Türbenin günümüzde Türbeler Müdürlü¤ü envanter numaras› 057dir. Adresi de Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokak 433
ada ve 24. parseldir. 1850 y›l›nda yaﬂanan meﬂhur Üsküdar yang›n›nda türbe
haricindeki tüm külliye yanm›ﬂ ve harap olmuﬂ, 1855 ‘te Sultan Abdülmecid
külliyeyi yeniden inﬂa ettirmiﬂtir. Ancak bu yap›m aﬂamas›nda Türbe klasik dönem özelliklerini muhafaza etmiﬂtir. Türbe’de medfun olanlar:
1. Celvetî Tarikat› ﬂeyhi Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri (1543-1628)
2. O¤lu Evliya Mehmet Muhtar Efendi (vef. 1004)
3. O¤lu Mustafa Ebrar Efendi (vef. 1004)
4. O¤lu Ali Murtaza Efendi (vef. 1010)
5. O¤lu Abdulvahid Efendi (vef. 1020)
6. O¤lu Ahmed S›dd›k Efendi (vef. 1034)
7. K›z› Fatma Zehra Han›m (vef. 1034)
8. K›z› Ayﬂe Han›m (vef. 1009)
9. K›z› Zeyneb Han›m (vef. 1052)
10. Torunu Fatma Zehra Han›m (1052)
Bu k›sa giriﬂten sonra tebli¤imizde üzerinde duraca¤›m›z husus sadece Türbe’ye
dönük olarak Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan günümüze uzanan zaman diliminde
yaﬂanan idari-bürokratik iﬂ ve iﬂlemlerin safhalar› olacakt›r. Bilindi¤i gibi
30.11.1925 tarihli ve 677 say›l› Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve tür479
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Azîz Mahmud Hüdâyi Türbesinin giriﬂ kap›s›

bedarl›klar ile bir tak›m ünvanlar›n men ve ilgas›na dair kanun ç›kmas›yla Osmanl›dan Cumhuriyete geçiﬂte varl›k ve özelliklerini çeﬂitli biçimlerde muhafazaya devam eden dergahlar ve bunlar›n birço¤unun ayr›lmaz parçalar› konumundaki türbeler kapat›lm›ﬂ ve bu türbelerin bak›m›n› üstlenen türbedarlar›n
ünvanlar› da fiilen geçersiz hale gelmiﬂtir. Bu durumdan Azîz Mahmud Hüdâyî
Türbesi de etkilenmiﬂtir. Do¤al olarak 1925’ten itibaren ziyaretlere kapat›lm›ﬂt›r. Kapan›ﬂtan sonra türbedeki baz› k›ymetli eﬂyalar Topkap› Saray›na nakledilmiﬂlerdir. Türbenin bitiﬂi¤inde bulunan Cami ve müﬂtemilat› Vak›flara ait olmakla beraber Vak›flar idaresi Türbenin durumu konusunda o y›llarda her hangi bir bak›m ya da elden geçirme gibi bir husus içinde bulunmam›ﬂt›r. Çünkü
böyle bir ihtiyac›n o y›llarda düﬂünülemeyece¤i aﬂikard›r. Ancak türbe kapal› da
olsa halk›n Türbeye karﬂ› hürmet hissi ve çevresinden de olsa ziyaretleri yerel
ölçekte her zaman ve her ﬂart alt›nda devam etmiﬂtir. Yani görünüﬂte kapal› olan
türbe gönüllerde daima aç›k kalm›ﬂt›r ve hiç kapanmam›ﬂt›r.
1925’ten sonra türbe kapan›nca herhangi bir kapatma tutana¤› düzenlenmemiﬂ
oldu¤undan kapatman›n inzibatî ölçekte gerçekleﬂti¤ini söyleyebiliriz. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar da konu hakk›nda en erken yaz›ﬂma Üsküdar Emniyet Müdürlü¤üne ‹stanbul Edebiyat Fakültesi’nden gönderilen 14.9.1940 tarihli araﬂt›rma
müracaat›d›r. Bu müracaatta türbede ve çevresinde bir ilmi araﬂt›rma için emniyetten giriﬂ izni istenmektedir.
Topkap› Saray›’n›n Müze’ye dönüﬂtürülmesinden sonra kurulan Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü dönemin Maarif Vekilli¤ine ba¤l› olarak hizmet vermekte
iken Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi ile özel olarak ilgilenilmiﬂ ve 28.6.1943 tarihinde türbeye bir türbedar tayin edilmiﬂtir. Yaz›da türbedar denilse de resmi
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olarak bir bekçilik söz konusudur. ‹lginç olan tayin edilen türbedara daha önce
Topkap›’ya götürülen malzemelerin de teslim edilmesidir.
1950’ye kadar türbe Emniyet, Vak›flar ve Topkap› Saray› aras›nda kalm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma söz konusu oldu¤unda emniyet, malzemeler söz konusu oldu¤unda
Topkap› Saray›, tamir bak›m konular› gündeme geldi¤inde vak›flar adres olarak
gösterilmiﬂtir.Bunun örne¤i 3 nolu yaz›ﬂmada görünmektedir. Burada Kad›köy
Vak›flar Müdürlü¤ü Topkap› Saray› Müzesine yazd›¤› 28.2.1950 tarih ve 401-9
say›l› yaz›da Hüdâyî türbesinin müzeye ait oldu¤u belirtilmektedir.
12.2.1954 y›l›na gelindi¤inde Türbe’nin resmi aç›l›ﬂ›na kadar olan sürecin baﬂ
mimarlar›ndan Mustafa Düzgünman’›n anahtar› teslim almas›n› görmekteyiz.
11.2.1954’te türbe bekçisi Selahaddin Ozan istifa etmiﬂ ve yerine devir teslim
12. 2. 1954 y›l›nda Mustafa Düzgünman’a yap›lm›ﬂt›r. Mustafa Düzgünman bu
görevi fahri olarak üstlenmiﬂtir. Çünkü kendisi Üsküdar’da meﬂhur bir aktard›r.
Bu tarihten itibaren Mustafa Düzgünman fikren ve ruhen gönülden ba¤land›¤›
Hüdâyî Hazretlerine duydu¤u hürmetle türbenin her türlü küçük bak›m ve onar›m›n› yapm›ﬂt›r. Ancak türbe görünüﬂte kapal› ve fakat Mustafa Düzgünman taraf›ndan, ziyaret etmek isteyenlere aç›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
5.3.1962 tarihli bir yaz›ﬂma da türbede yaﬂanan kubbe kurﬂunlar›n›n çal›nmas›
olay›nda Mustafa Düzgünman’dan fahri türbedar olarak bahsedilmekte ve
O’nun ald›¤› önlemler sayesinde türbenin ya¤an ya¤murlardan etkilenmesinin
önüne geçildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. 1960’lardan 70’lere gelindi¤inde buna benzer
durumlar s›kl›kla yaﬂanm›ﬂt›r.1972 y›l›na geldi¤imizde Türbe’nin idari aç›dan
Türk ‹slam Eserleri Müzesi türbeler ﬂefli¤ine ba¤l› olarak de¤erlendirilerek Mustafa Düzgünman’dan Üsküdar’daki di¤er türbelere de bakmas› istenmiﬂ ve mer481
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hum Düzgünman’›n bunu kabul etmemesi üzerine Ad›güzel Alper adl› görevliye (Karacaahmet Türbesi bekçisi) devir teslim sözkonusu olmuﬂtur. Devir teslim
7 eylül 1972 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Ancak 2 gün sonra görülen lüzüm üzerine tekrar Mustafa Düzgünman türbeyi devralm›ﬂt›r. 4.9.1979 y›l›nda art›k kültür bakanl›¤› ‹stanbul Türbeler Müdürlü¤üne ba¤l› olan Hüdâyî türbesinin bak›c›s›
Mustafa Düzgünman’dan memur gibi çal›ﬂmas› istenmiﬂtir. 1.9.1979 tarihinden
itibaren Düzgünman istifa etmiﬂtir. ‹stifa’ya yol açan sebep 4.8.1979 tarihli dilekçedir. Bu dilekçede türbenin 5 y›ld›r devaml› kilit alt›nda tutuldu¤u belirtilmekte ve bunun belli günlerde aç›lmas› istenmektedir. Oysa resmi olarak zaten
kapal›l›k devam etmektedir. Ancak art›k vatandaﬂlar›n aç›k kals›n talepleri artmaktad›r. 7.2.1980’de bir grup vatandaﬂ kültür bakanl›¤›na müracaat etmiﬂ ve
türbenin aç›lmas›n› istemiﬂlerdir.8.5.1980 de verilen cevapta ise bunun ancak
bakanlar kurulu karar›yla mümkün olabilece¤i belirtilmiﬂtir. Ve bir 8 y›l daha
geçmiﬂtir. 24.1.1988 de bir dilekçe daha verilmiﬂ Eyüp Sultan türbesi gibi buran›n da aç›lmas› istenmiﬂtir. Bu dilekçe de türbe görevlisinin idareden emir gelmeden türbeyi açamad›¤› belirtilmektedir. Ve bir 2 y›l daha geçmiﬂtir. 1990’a gelindi¤inde türbelerden Türk büyüklerine ait olanlar›n aç›lmas› hakk›nda
16.2.1990 tarih ve 20435 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren
612 say›l› kanun ile türbenin aç›lmas›n›n önündeki bütün idari engeller bir anda kalkm›ﬂt›r. Kültür Bakanl›¤›’n›n talimat› ile Hüdâyî türbesi’nin ziyarete aç›lmas› istenmiﬂ ve 15 Mart 1990 tarih ve 02292 say›l› onay ile türbe resmi olarak
ilk defa Cuma ve Cumartesi günleri ziyarete aç›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte 1925 ten 1990’a uzanan zaman diliminde türbenin idari aç›dan kapanmas›ndan aç›lmas›na uzanan bürokratik süreç halk›m›z›n gönlünde sürekli aç›k
olan türbenin resmî aç›dan da aç›lmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r.
Sözlerimi bu süreçte eme¤i büyük olan Türbedar Mustafa Düzgünman’›n bir
Hüdâyî methiyesiyle noktalamak istiyorum:
Açar kalbe bâb-› safâ
Olmaz orda gam u cefâ
Hem kâse-i Kevser-ﬂifâ
Tâc-› Sultan Hüdâyî
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